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Wstęp

Niniejszy podręcznik, Po drugie: strategia, 
jest rezultatem projektu realizowanego przez 
Fundację Szkoła Liderów w ramach partnerstwa 
strategicznego w sektorze młodzieży w ramach 
Programu Erasmus+. 

Partnerami są trzy organizacje polonijne pro-
wadzone przez absolwentów programów Szkoły 
Liderów: 
1. Stowarzyszenie Kulturalne Polonia Nova z Wę-

gier, 
2. ProjektPolska.is z Islandii, 
3. Polish Cultural Festival Association ze Szkocji.

Projekt „Liderzy w organizacji mniejszościo-
wej. Podnoszenie standardów działania organi-
zacji pracujących na rzecz aktywizacji młodych 
przedstawicieli środowisk polonijnych” miał na 
celu wzmocnienie potencjału organizacji polo-
nijnych działających na rzecz edukacji obywatel-
skiej młodych przedstawicieli Polonii (w wieku 
18–30 lat) w krajach UE. W pierwszej kolejności 
były to organizacje partnerskie. W drugiej, będą to 
wszystkie organizacje polonijne, na których ręce 
składamy ten podręcznik. 

Podobnie jak pierwszy w cyklu tego projektu 
podręcznik Po pierwsze: diagnoza, i ta publikacja 
została sfinansowana ze środków Komisji Euro-
pejskiej w ramach Programu Erasmus+, a zawarte 
w niej treści odzwierciedlają wyłącznie poglą-
dy autorów, zaś Komisja Europejska i Narodowa 
Agencja (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji) nie 
ponoszą odpowiedzialności za wykorzystywanie 
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przedstawionych informacji w jakikolwiek sposób. 
Niniejsza publikacja jest wynikiem wielomiesięcz-
nej pracy czterech organizacji partnerskich, która 
zaczęła się w marcu 2016.

Odbyło się wtedy szkolenie dotyczące metod 
planowania strategicznego i budowania strategii 
rozwoju organizacji polonijnej, ze szczególnym 
uwzględnieniem specyfiki pracy z młodymi ludź-
mi. W czasie szkolenia 20 osób z 4 organizacji 
partnerskich przygotowywało się do przeprowa-
dzenia planowania strategicznego z uwzględ-
nieniem polityki młodzieżowej. Uwagi i case’y 
zebrane w trakcie szkolenia oraz w ciągu następ-
nych miesięcy wytężonej pracy poszczególnych 
organizacji partnerskich nad strategią, dodatkowo 
wsparte wiedzą ekspertów FSL posłużyły do stwo-
rzenia tej publikacji. Ma ona być przystępnym 
i praktycznym poradnikiem tworzenia strategii 
rozwoju organizacji polonijnej, ze szczególnym 
uwzględnieniem grupy młodzieży.

W podręczniku odnajdziecie opisane poszcze-
gólne etapy, przez które organizacja tworząca 
strategię może przejść całościowo bądź wybrać 
najbardziej interesujące ją elementy. Serdecznie 
zachęcamy do zapoznania się z publikacją i wy-
korzystywania jej w codziennej praktyce w swoich 
organizacjach. 
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Polska diaspora w krajach Unii Europejskiej

Polska diaspora w krajach Unii Eu-
ropejskiej stanowi temat fascynująco 
złożony i jako taki zasługuje na wieloto-
mowe opracowania. Takie opracowania 
dałyby przynajmniej w ograniczonym 
stopniu szansę na uchwycenie różnorod-
nej natury tego środowiska i wszystkich 
zagadnień z nim związanych. Ja, za cel 
postawiłam sobie zarysowanie obrazu 
polskiej diaspory w Unii Europejskiej, 
który może dać podstawę dalszej części 
tego podręcznika. Jest to zatem wprowa-
dzenie do opisania metodologii tworze-
nia strategii przez organizacje stawiające 
sobie za cel wspieranie młodzieży wywo-
dzącej się ze środowiska diasporowego. 

Opierać się będę w dużej mierze na 
doświadczeniach wyniesionych z prze-
szło 8-letniej współpracy z liderami 
środowisk polonijnych na całym świe-
cie. W tym czasie miałam okazję poznać 
wiele wartościowych osób, niestrudzenie 
poświęcających swój czas i energię na 
rzecz poprawienia jakości życia diaspo-
ry polskiej, zachowania polskiej tożsa-
mości oraz promocji Polski w krajach 
swojego zamieszkania. W ramach swojej 
pracy współpracowałam z licznymi in-
stytucjami i organizacjami zajmujący-
mi się wspieraniem i badaniem Polonii 
i Polaków za granicą – Ministerstwem 
Spraw Zagranicznych, Kancelarią Senatu, 

placówkami dyplomatycznymi, ośrodka-
mi uniwersyteckimi, polskimi organiza-
cjami pozarządowymi. Najważniejszymi 
moimi partnerami byli przedstawiciele 
kilkuset organizacji polonijnych działa-
jących na terenie kilkudziesięciu krajów 
na świecie. 

Te doświadczenia dały mi możliwość 
poznania i częściowego zrozumienia 
różnorodnych spojrzeń na zagadnienia 
polonijne. I choć oczywiście moja wie-
dza wciąż pozostaje niepełna, postaram 
się w możliwie zsyntetyzowany i czytel-
ny sposób sprostać opisanemu powyżej 
zadaniu.

Liczebność 
i charakterystyka diaspory 
polskiej w Unii Europejskiej

Według różnych szacunków liczeb-
ność polskiej diaspory sięga od 18 do 20 
milionów ludzi. Oznacza to, że około  
osób identyfikujących się jako osoby pol-
skiego pochodzenia mieszka poza grani-
cami kraju. Zgodnie z danymi zebranymi 
przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
RP pod koniec 2012 roku ok. 5 mln spo-
śród tej grupy zamieszkuje obszar Unii 
Europejskiej (z wyłączeniem Polski).

Polska diaspora 
w krajach Unii 
Europejskiej
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Polska diaspora zamieszkująca Unię 
Europejską stanowi bardzo zróżnicowaną 
grupę, stąd moja decyzja o zastosowaniu 
terminu diaspora zamiast Polonia czy Po-
lacy za granicą (które to terminy w moim 
odczuciu nie oddają tego zróżnicowa-
nia). Począwszy od okresu oraz przyczyn, 
które zadecydowały o znalezieniu się 
poszczególnych grup poza granicami 
Polski i stosując daleko idące uproszcze-
nia, chciałabym wyróżnić cztery podsta-
wowe grupy wewnątrz diaspory polskiej 
zamieszkałej na terenie UE:
1. Polacy za granicą – osoby, które ni-

gdy nie podjęły decyzji o opuszczeniu 
Polski. Znalazły się poza jej granicami, 
w wyniku przesuwania się tych granic. 
Na terenie Unii są to przede wszyst-
kim mniejszości polskie zamieszkałe 
na terenie Litwy i Czech.Środowi-
ska te aktywnie zabiegają o prawa 
mniejszości polskiej w swoich krajach 
zamieszkania, w tym o zachowanie 
znajomości języka i kultury polskiej. 
Są też aktywne we władzach samo-
rządowych (w przypadku Litwy także 
w polityce na poziomie ogólnopań-
stwowym), posiadają funkcjonujące  
od lat instytucje i organizacje obejmu-
jące wiele aspektów funkcjonowania 
mniejszości polskiej. Przedstawiciele 
tej grupy mają różny stosunek do swo-
jej obecnej tożsamości. Przykładowo 
podczas mojej współpracy ze środowi-
skami polskimi na Litwie zdarzało mi 

się współpracować zarówno z liderami 
polonijnymi określającymi się jako 
Polacy zamieszkali na Litwie, tymi 
uważającymi się za osoby o litewskim 
obywatelstwie i polskiej narodowości, 
jak również z tymi nazywającymi się 
Litwinami o polskich korzeniach.

2. Polonia – osoby, które często pod 
wpływem czynników politycznych czy 
ekonomicznych, zdecydowały się opu-
ścić Polskę i na stałe związały swoje 
losy z innym krajem. Do tej grupy 
włączam osoby emigrujące w okre-
sie przed przemianami ustrojowymi 
w Polsce oraz przed wstąpieniem 
Polski do Unii Europejskiej. Polonia 
jest już z reguły dobrze zadomowiona 
i samowystarczalna w swoim kraju 
zamieszkania. Jej przedstawiciele sta-
nowią często drugie, trzecie lub nawet 
jeszcze późniejsze pokolenie osób 
pochodzenia polskiego. Na terenie UE 
Polonia zamieszkuje przede wszyst-
kim kraje Europy Zachodniej, (choć 
oczywiście jej skupiska, niekoniecz-
nie równie liczebne, można znaleźć 
i w pozostałych krajach wspólnoty). 
Polonia ma często dobrze utrwalone 
struktury, które za główne cele sta-
wiają sobie podtrzymanie tożsamości 
i krzewienie kultury polskiej, ale też 
m.in. rozwój współpracy w ramach 
określonych grup profesjonalistów 
(np. miedzy lekarzami czy inżyniera-
mi polskiego pochodzenia). 

Diaspora Polska z krajach Unii Europejskiej

Wg. «Atlasu polskiej obecności za granicą» opublikowanego na stronie 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

Austria 80 tys.

Belgia 90 tys.

Czechy 130 tys.

Dania 34 tys.

Francja 1mln

Grecja 13 tys.

Hiszpania 85 tys.

Holandia 180 tys.

Irlandia 150 tys.

Islandia 10 tys.

Litwa 200 tys.

Łotwa 46 tys.

Niemcy 2 mln

Norwegia 77 tys.

Rumunia 2 tys.

Szwecja 110 tys.

Węgry 6 tys.

Wielka Brytania 580 tys.

Włochy 109 tys.
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3. Polacy mieszkający za granicą – tą 
nazwą umownie określam osoby, któ-
re zdecydowały się na zmianę miejsca 
zamieszkania po przystąpieniu Pol-
ski do Unii Europejskiej, korzystają-
ce  z nowych możliwości związanych 
z wolnym przepływem osób, fundu-
szami europejskimi pokrywającymi 
koszty nauki za granicą czy otwarciem 
rynków pracy. Możliwości te stworzyły 
przestrzeń do łatwiejszego rozwija-
nia kariery zawodowej lub szukania 
lepszych zarobków za granicą. Osoby 
z tej grupy z reguły nie wyjeżdża-
ły z zamiarem pozostania w nowym 
kraju na zawsze, niekiedy kilkakrotnie 
zmieniały kraj zamieszkania. Z cza-
sem część z nich powróciła lub wciąż 
zamierza powrócić do Polski, część 
podjęła decyzję o pozostaniu (wyraża-
jącą się w przyjęciu obywatelstwa lub 
zakupie domu czy mieszkania), część 
wciąż prowadzi wewnętrzny dialog. 
Osiedlając się w nowym kraju, Polacy 
z reguły stawali wobec konieczności 
zbudowania sobie życia od nowa, co 
łączyło się z podjęciem pracy poniżej 
swoich kwalifikacji oraz stopniowym 
przystosowywaniem się do nowej rze-
czywistości. Grupa ta mieszka przede 
wszystkim w krajach, które były atrak-
cyjne z punktu widzenia oferowanych 
zarobków oraz możliwości zawodo-
wych, czyli tzw. krajów starej Unii. 
Organizacje związane z Polakami 

mieszkającymi za granicą mają sto-
sunkowo najszerszy zasięg obejmu-
jący zarówno organizacje pomocowe, 
wspierające gorzej radzących sobie 
przybyszów z Polski, jak i innych kra-
jów, organizacje dbające o edukację 
w języku polskim i zachowanie pol-
skiej tożsamości, organizacje promu-
jące polską kulturę – również pośród 
niezwiązanych z mniejszością polską 
odbiorców oraz organizacje skupiają-
ce profesjonalistów etc.

4. Osoby podążające za parterami lub 
do nich dołączające – grupę tę moż-
na by uznać za część składową trzech 
grup opisanych powyżej. Jednak, 
mimo że nie jest ona znacząca liczeb-
nie, postanowiłam poświęcić jej od-
dzielny opis przez wzgląd na jej spory 
wpływ na kształtowanie się działal-
ności polonijnej w obszarze edukacji 
i zachowania tożsamości polskiej. 
Osoby łączące się z partnerem lub 
partnerką w innym kraju, jakkolwiek 
mogą liczyć na większe wsparcie by-
towe niż przeciętny migrant jednak 
często muszą się zanurzyć w obcą 
kulturę, z którą związany jest towa-
rzysz bądź towarzyszka życia. Pra-
cując ze środowiskami polonijnymi, 
szczególnie we Francji i Włoszech 
(co nie znaczy, że zjawisko jest ogra-
niczone wyłącznie do tych krajów), 
poznałam wiele takich osób, które 
po początkowym szoku kulturowym 

zaczynały aktywnie szukać innych 
Polek i Polaków oraz angażować się 
lub wręcz inicjować działania wynika-
jącej z potrzeby zachowania tożsamo-
ści narodowej, swojej i swoich dzieci. 
Nie można pominąć wpływu tej grupy 
na rozwój szkół polskich i organizacji 
promujących kulturę polską, często 
w ośrodkach, w których diaspora pol-
ska nie jest bardzo liczna. 

Wsparcie młodzieży przez 
organizacje diaspory polskiej 
w Unii Europejskiej

Organizacje związane z diasporą 
polską w Unii Europejskiej kierują znacz-
ną część swoich działań do młodzieży 
(zgodnie z definicją przyjętą w ramach 
programu Erasmus+ termin ten obejmuje 
osoby pomiędzy 13 a 30 rokiem życia). 
Wynika to ze struktury wiekowej grupy 
opisanej powyżej jako Polacy mieszka-
jący za granicą, stanowiących znaczną 
część osób pochodzenia polskiego za-
mieszkałych na terenie UE. Zdecydo-
wana większość Polaków, którzy podjęli 
decyzję o zmianie kraju zamieszkania 
na przestrzeni ostatnich 13 lat, to oso-
by w tzw. wieku mobilnym (18–44 lata), 
czyli osoby mieszczące się w definicji 
młodzieży albo posiadające potomstwo, 
które już bądź w niedługim czasie zmie-
ści się w tej definicji. Dodatkowo, w ciągu 

ostatniej dekady wielu przedstawicieli 
nowej polskiej diaspory w Unii zdecy-
dowało się na posiadanie dzieci (np. 
zgodnie z danymi brytyjskiego Office 
for National Statistics Polacy stanowią 
pośród narodowości niebrytyjskich gru-
pę o najwyższym w Wielkiej Brytanii 
przyroście naturalnym). Dzieci polskiego 
pochodzenia rodzące się poza granica-
mi Polski w naturalny sposób staną się 
odbiorcami działań polskich organizacji 
diasporowych. 

Zakres działań organizacji diaspo-
ry polskiej kierujących swoje działania 
do młodzieży jest niezwykle rozległy. 
Oczywiście, pewne problemy, na które 
odpowiadają te organizacje, są wspólne 
dla wszystkich skupisk diaspory pol-
skiej w Europie. Przykładem może tu być 
kwestia zachowania tożsamości naro-
dowej, szczególnie w drugim i kolejnych 
pokoleniach, a także wiążący się z tym 
rozdźwięk pomiędzy chęcią zintegrowa-
nia się ze społecznością swojego kraju 
zamieszkania, a zachowaniem polskiej 
tożsamości. Jednak nawet to zagadnienie 
będzie miało inne znaczenie dla rodzin 
z dziećmi, które przeprowadziły się po 
otwarciu unijnych rynków pracy i są za-
interesowane posłaniem dzieci do pol-
skiej szkoły, inne dla młodych polskich 
artystów za granicą, chcących zachować 
w swojej twórczości polski pierwiastek 
i zainteresować nim szersze grono od-
biorców, a jeszcze inne dla żołnierzy 
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Armii Andersa zamieszkałych w Wiel-
kiej Brytanii, próbujących zainteresować 
wnuki ich polskim dziedzictwem. 

Młodzież wchodząca w skład polskiej 
diaspory w poszczególnych krajach UE 
posiada zróżnicowane potrzeby. Wpływ 
na kształtowanie się tych potrzeb będą 
miały m.in. takie czynniki: 

• miejsca zamieszkania – problemy 
dotykające całą społeczność, której 
częścią stała się diaspora; 

• lokalna polityka wobec migrantów 
– w ramach której migranci są po-
strzegani jako wartościowy wartoś-
ciowy zasób bądź ciężar dla danego 
państwa; 

• zakres wsparcia udzielanego przez 
państwo zamieszkania – obejmu-
jącego politykę socjalną danego 
kraju, jak również istnienie i zakres 
mechanizmów wspierających inte-
grację imigrantów;

• otwartość danej społeczności – 
w tym także dotychczasowy stopień 
różnorodności kulturowo-etnicznej;

• wizerunek jaki Polska i Polacy mają 
w danym kraju; 

• poziom zakorzenienia polskiej dia-
spory w danym miejscu – istnienie, 
liczebność, zakres działania i po-
ziom profesjonalizacji organizacji 
polonijnych, a także innych insty-
tucji np. szkół polskich, polskich 
parafii, nieformalnych grup wspar-
cia etc.

Inne będą potrzeby młodej polskiej 
diaspory w Szkocji, w której istnieją 
rozbudowane mechanizmy pomocy so-
cjalnej, organizacje pozarządowe są trak-
towane jako niezbędne i wykorzystywane 
do realizacji polityki rządowej – zarówno 
na poziomie lokalnym, jak i krajowym. 
Polska diaspora jest wielopokoleniowa, 
za powstawanie stereotypów na temat 
Polaków pierwotnie odpowiedzialna była 
imigracja wojenna, licznie zasilająca sze-
regi szkockich prawników i lekarzy. Rząd 
Szkocji jest stosunkowo przyjazny mniej-
szościom narodowym, z drugiej strony 
jednak obecny rząd Wielkiej Brytanii od-
powiedzialny jest za tworzenie wrogiego 
nastawienia do migrantów, a utrzymanie 
wolnego przepływu osób stoi pod zna-
kiem zapytania. 

Inaczej sytuacja wygląda na Islandii, 
gdzie Polacy byli pierwszą znaczącą li-
czebnie grupą migrantów, stając się z ko-
nieczności jednym z inicjatorów rozmów 
o problematyce migracyjnej. Islandzka 
administracja państwowa dotychczas 
nie była przygotowana do tworzenia 
mechanizmów integracji dla grup mniej-
szościowych, które stały się częścią spo-
łeczeństwa do tej pory  etnicznie niemal 
homogenicznego. 

Jeszcze inaczej dzieje się na Węg-
rzech, gdzie przepisy zakładają two-
rzenie samorządów mniejszościowych 
finansowanych przez państwo, jednak 

wpływ organizacji pozarządowych ogra-
niczany jest przez politykę obecnego 
rządu.

Konieczność odpowiedzenia na róż-
norodne potrzeby, a także umieszczenie 
swoich działań w kontekście danego 
kraju i społeczności, powoduje, że jedny-
mi z kluczowych wyzwań stojących przed 
organizacjami diasporowymi pracują-
cymi z młodzieżą jest prowadzenie do-
kładnej diagnozy potrzeb oraz tworzenia 
w oparciu o nią przemyślanej strategii 
działań danej organizacji.

Strategia w działalności 
organizacji diasporowych

Organizacje diasporowe najczęściej 
powstają w odpowiedzi na doraźne po-
trzeby środowisk mniejszościowych, 
związane z opisanymi powyżej czynnika-
mi. Nierzadko są wynikiem spontanicz-
nej inicjatywy jednej osoby lub grupy 
osób chcących rozwiązać konkretny 
problem, bądź poszukujących poczu-
cia przynależności czy więzi z krajem 
pochodzenia. Impulsem może być brak 
dostępu dzieci do nauki języka polskie-
go, chęć zaprezentowania twórczości 
polskiego artysty szerszej publiczności 
czy po prostu potrzeba zorganizowania 
wydarzenia, na którym będzie można 
spotkać inne osoby mówiące po polsku. 
Rzadko powstaniu takiej organizacji 

(niekiedy nigdy oficjalnie nie zareje-
strowanej) towarzyszy przeprowadzenie 
rzetelnej diagnozy lokalnej społeczności 
migranckiej – diagnozy, która pozwoliła-
by świadomie, w dłuższej perspektywie, 
określić cele i strategię działania oraz 
rozwoju. 

Wiele organizacji dostrzega konse-
kwencję braku podjęcia tych kroków na 
dalszym etapie działalności. Na przykład 
przy okazji realizacja udanego projektu, 
integrującego daną społeczność imi-
gracyjną, dochodzi do ujawnienia się 
znacznie większych potrzeb członków 
tej wspólnoty. Organizatorzy projektu 
zaczynają być postrzegani jako liderzy 
całej społeczności. Pojawiają się wobec 
nich oczekiwania, że rozwiążą wszystkie 
jej problemy. Zdarza się, że liderzy orga-
nizacji decydują się wziąć na swoje barki 
odpowiedzialność za te problemy, mimo 
braku odpowiednio silnych fundamen-
tów organizacyjnych. Nierzadko skazu-
ją się w ten sposób na realizację zadań 
przekraczających ich możliwości, czego 
mogli by uniknąć, odnosząc się do jasno 
sprecyzowanej wizji dotyczącej zakresu 
swojej działalności.

W innych przypadkach, w konse-
kwencji braku jasno określonej strategii, 
na jakimś etapie istnienia organizacji 
pojawiają się różnice w definiowaniu 
wizji i celów oraz sposobu funkcjono-
wania organizacji pomiędzy jej członka-
mi. Na przykład po zrealizowaniu kilku 
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spontanicznych projektów część zespołu 
zaczyna skłaniać się ku profesjonalizacji 
i tworzeniu stałej struktury organizacji, 
aby móc rozszerzyć zakres jej działalno-
ści. Inni wolą utrzymać mniej sformali-
zowany tryb pracy, nakładający mniejszą 
odpowiedzialność i ograniczenia. Brak 
uwspólnionej wizji organizacji niejed-
nokrotnie staje się przyczyną głębokich 
konfliktów, a nawet rozpadu wieloletnich 
partnerstw.

Brak strategii rozwoju organizacji 
powoduje też, że organizacja staje się 
bezbronna wobec takiego zjawiska, jakim 
jest np. odpływ wolontariuszy. Na jakimś 
etapie wyczerpuje się początkowy entu-
zjazmu jej członków, daje o sobie znać 
brak podejmowania świadomych działań 
budujących zaangażowanie czy nasta-
wionych na pozyskiwanie nowych osób 
do organizacji. 

Nierzadko organizacjom brak sta-
bilnej strategii finansowania, która 
pozwalałaby liderowi skupić się na 
zarządzaniu organizacją bez koniecz-
ności wykonywania jednocześnie dru-
giej pracy zapewniającej utrzymanie. 
Często prowadzi to do wypalenia się 
lidera i utraty przez niego chęci do dal-
szej działalności. Wycofanie się lidera 
(również z innych powodów, takich jak 
założenie rodziny czy zmiana sytuacji 
zawodowej) w sytuacji, gdy organizacja 
nie posiada żadnej strategii sukcesji, 
prowadzi w konsekwencji do rozpadu 

i zmarnowania zbudowanego przez or-
ganizację kapitału społecznego. 

Obserwacja wielu wartościowych or-
ganizacji i liderów ulegających opisanym 
wyżej procesom stała się w dużej mierze 
inspiracją do zorganizowania projektu, 
którego częścią jest ten podręcznik. Mam 
nadzieję, że zawarte w jego dalszej części 
instrukcje okażą się przydatne i pozwolą 
w przyszłości uniknąć czytelnikom opi-
sanych wyżej czarnych scenariuszy.

Ograniczona formułą poniższego 
podręcznika, starałam się dokonać ze-
stawienia wybranych faktów i własnych 
spostrzeżeń na temat osób przyzna-
jących się do polskiego pochodzenia, 
a mieszkających na terenie Unii Europej-
skiej. Powyższy tekst nie ma charakteru 
naukowego, zawiera wiele generaliza-
cji i uproszczeń, nie mających na celu 
odbierania organizacjom polonijnym 
i całej diasporze polskiej jej bogatego 
i zróżnicowanego charakteru, a jedynie 
zmieszczenie tego opracowania na kilku 
stronach.  
 
Magdalena Mazur 
Odpowiedzialna za programy polonijne 
Szkoły Liderów w latach 2008–2015
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Część I.  
Przygotowanie 

Co się powszechnie myśli 
o strategii?

Kilka lat temu słowo „strategia” wy-
woływało we mnie dreszcze. Kryło się 
za nim wiele niewiadomych, a zarazem 
przypuszczenia o dużej ilości nieznanej 
mi do tej pory pracy, analizie rozmaitych 
dokumentów, przeglądaniu sprawozdań. 
Obecnie, prowadząc szkolenia i doradz-
two strategiczne dla organizacji, spoty-
kam się z podobnym postrzeganiem tego 
tematu. Jednocześnie widzę, że znane mi 
z autopsji nastawienie zmienia się, bo 
organizacje coraz częściej kierują się in-
tuicyjnym pragnieniem stworzenia i re-
alizowania określonej strategii i szukają 
wsparcia u specjalistów w tym zakresie. 

Niewątpliwie wszelkie podejrzenia 
odnośnie strategii – mianowicie, że jest 
to proces złożony i czasochłonny, wyma-
gający sięgania do archiwum prowadzo-
nych działań, zrealizowanych projektów 
i pozyskanych partnerów – są słuszne. 
Przystąpienie do tworzenia strategii roz-
woju organizacji może wywołać pewien 
dreszcz emocji, ponieważ jest to bardzo 
poważne wyzwanie. 

W poniższym opracowaniu postaram 
się przede wszystkim odpowiedzieć na 
pytania: czym jest strategia?, po co ją 
tworzyć?, z jakich elementów składa się 
strategia rozwoju organizacji? Pokażę 
wam, jak się do tego zabrać. Otrzymacie 
wskazówki: na co trzeba kłaść szczególny 
nacisk, a jakie etapy budowania strategii 
można pominąć. W kilku miejscach po-
dawać będę przykłady, aby zilustrować, 
co mam na myśli. Wierzę, że publikacja 
będzie dla was ciekawa i pomoże osiąg-
nąć sukces, jaki np. odniosły organizacje 
polonijne, z którymi w ramach przygoto-
wania tej publikacji współpracowałam. 
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Strategia – a po co to 
komu? 

Strategia to proces, który składa się 
z kilku powiązanych ze sobą elemen-
tów. Najogólniej rzecz biorąc, strategię 
tworzy się po to, żeby nadać organiza-
cji kierunek działania bądź zmienić jej 
strukturę wewnętrzną, a przede wszyst-
kim po to, żeby zrealizować pomysły 
i projekty, służące osiągnięciu celów, dla 
których organizacja została założona. 

Na początek warto się zatrzymać i za-
pytać: po co nam strategia?, jakie realne 
profity nam ona daje? Często organi-
zacje wychodzą z założenia, że skoro 
pracują tzw. metodą projektową, mają 
rozpisany terminarz wniosków, budują 
harmonogramy i budżet, to nie potrze-
bują już strategii. Ważne jest zdobycie 
dotacji, która z jednej strony pozwala 
realizować działania, a z drugiej umoż-
liwia przetrwanie organizacji kolejnego 
okresu; niekiedy bowiem dotacja jest 
jedyną gwarancją zatrudnienia stałych 
członków. Ciągła realizacja projektów 
jest spełnieniem wewnętrznego impera-
tywu członków organizacji (aby działać), 
ale jest to strategia krótkoterminowa 
i w dłuższej perspektywie wypalające 
dla pracowników. W środowiskach NGO, 
które w swoim założeniu służą zmianom 
społecznym oraz egzystują w nieustan-
nej zmianie, przy fluktuującej struktu-
rze wewnętrznej oraz braku stabilnego 
długoletniego finansowania, potrzebny 
jest kręgosłup, na którym organizacja się 
oprze i zbuduje swoje działania. To jest 
właśnie strategia.

Jak dobrze ustawiony kompas pomaga 
trzymać się raz obranego kursu pomimo 
sztormów i wichrów, tak strategia po-
maga przezwyciężać przeszkody natury 
wewnętrznej oraz zewnętrznej (niezależ-
ne od nas).  
Zapewne znacie z własnych organizacji 
takie sytuacje, jak odejście lidera, małe 
zaangażowanie członków w działania, 
wymagające dużych nakładów energii 
czy całościową realizację projektu podej-
mowaną przez te same osoby, od pisania 
wniosku po jego rozliczenie. Dodatko-
wymi, choć niezależnymi od was utrud-
nieniami, które mocno mogą wpłynąć na 
obrany przez organizację kurs, są np.: 
nowe konkursy grantowe, zmiana tema-
tyki konkursów, konkurencyjność pomię-
dzy organizacjami.

Wielu z was zapewne odczuwa, że 
zarządzanie organizacją to nieustanne 
przystosowywanie się do zmieniających 
się warunków, panujących na zewnątrz, 
jak i wewnątrz instytucji. Niektóre or-
ganizacje muszą sprostać jeszcze innym 
zadaniom, np. organizacje polonijne 
pełnią funkcje reprezentacyjne. Czy 
tego chcą czy nie, są postrzegane jako 
przedstawicielstwa Polaków za granica-
mi kraju. Wyzwania, z jakimi się mierzą 
organizacje, wymagają wytrwałości, 
zaangażowanego zespołu, odwagi, chęci 
działania i zmiany, umiejętności rozwią-
zania problemów.

Istotne, aby działania waszej organi-
zacji nie były oderwane od rzeczywistych 
potrzeb grupy, dla której ona działa. 
Często zdarza, że wokół z początku jasno 
wyznaczonego celu zawiązuje się or-
ganizacja, która podąża utartą ścieżką, 
powiela projekty i schematy działania. 
Przykładowo stowarzyszenie organizu-
jące lekcje polskiego dla małych dzieci, 
chcące krzewić miłość do języka, po-
winno dopasowywać formy docieranie 
do dorastającej grupy docelowej i do-
stosowywać się do jej zmieniających się 
potrzeb, wartości i zainteresowań. Spe-
cyfikę wdrażania strategii wobec mło-
dzieży opisałam w ostatnim rozdziale 
tego opracowania.
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Gdy zastanawiacie się nad wzięciem 
udziału w konkursie grantowym lub 
rozważacie, w jaki sposób wpisać się do 
warunków konkursu (zazwyczaj do wy-
boru jest kilka obszarów działań), nie 
będziecie musieli zaczynać myślenia od 
początku, ale sięgniecie po wypracowaną 
strategię i dopasujecie możliwość otrzy-
mania środków do zaplanowanych przez 
was wcześniej kierunków działań. 

Strategia sprawia, że nie jesteście jak 
chorągiewka na wietrze. Przeciwnie, jako 
organizacja o przemyślanym planie dzia-
łania, będziecie w oczach potencjalnych 
partnerów stabilnym i silnym sprzymie-
rzeńcem. 

Strategia wpływa również na sta-
bilność wewnętrzną organizacji. Jas-
no obrany kierunek i uzgodniony plan 
rozwoju organizacji przyczyniają się 
do większego poczucia sprawczości jej 
członków. A to przekłada się na zawią-
zanie nowych partnerstw oraz podjęcie 
szeroko zakrojonych działań. Podsumuj-
my teraz.

Strategia organizacji:
• jest narzędziem racjonalnego za-

rządzania organizacją;
• pozwala planować działania 

w określonym czasie;
• buduje wyrazisty wizerunek orga-

nizacji;
• daje czytelny plan działań, który 

jest odpowiedzią na zdiagnozowa-
ne potrzeby społeczności. 

Dobrze napisana strategia pozwala 
organizacji:

• prowadzić ewaluację działań i we-
ryfikować na bieżąco stosunek 
założeń do efektów, skuteczność;

• określić swoje mocne i słabe stro-
ny, szacować szanse i zagrożenia 
w działalności;

• rozpoznać partnerów i inicjować 
współpracę między innymi organi-
zacjami, placówkami;

• rozplanować budżet i jego realiza-
cję;

• świadomie odnieść się do istnie-
jącej polityki Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych, Ambasad etc. 

Wiele organizacji ma wpisane w sta-
tucie „krzewienie kultury polskiej”. 
Wyobraźcie sobie następującą sytuację. 
W 2016 roku przypada setna rocznica 
śmierci i sto siedemdziesiąta rocznica 
urodzin Henryka Sienkiewicza. Wasza 
organizacja, składając wnioski w 2015, 
zaproponowała stworzenie cyklu wieczo-
rów literackich poświęconych twórczo-
ści pisarza, podczas których odbędą się 
odczyty, koncerty, inscenizacje teatralne. 
Wszystko pięknie! W tym momencie jed-
nak warto, abyście odpowiedzieli sobie 
co najmniej na trzy pytania: dlaczego, po 
co i dla kogo to robicie (komu ma służyć 
to co robicie)? 

 Dlaczego to robicie?  Bo jest szan-
sa zdobycia dofinansowanie na takie 
działania? Czy dlatego, że marzyliście 
o zorganizowaniu występu teatralnego? 
A może ktoś z was chce wypromować 
zaprzyjaźnionego pianistę, który za 
preferencyjną stawkę zagra w ramach 
waszego projektu?

 Po co to robicie?  Czy organizujecie 
imprezę artystyczną, żeby nie „wypaść 
z rynku” organizacji działających na 
„waszym terenie” (czyli z powodu kon-
kurencji między organizacjami)? Może 
spełniacie oczekiwanie polskiej placów-
ki dyplomatycznej? A może po prostu 
„tak wypada”, w końcu to rok Sienkiewi-
czowski?

 Komu ma służyć to, co robicie? 
Spójrzcie wstecz i zastanówcie się, czy 
w ciągu minionego roku zmienili się 
adresaci waszych działań, czy w cią-
gu ostatnich dwóch lat dotarliście do 
nowych grup? Coraz częściej szeregi 
polonii zasilają ludzie młodzi, między 
18 a 35 rokiem życia. Aktywizacja osób 
młodych (w wieku 13–35 lat) jest bardzo 
trudna i złożona. Ludzie reprezentujący 
poszczególne przedziały wiekowe, które 
możemy wyodrębnić w tej grupie, mają 
swoje zindywidualizowane potrzeby, 
zainteresowania, formy spędzania cza-
su. Dlatego tak ważne jest, aby działania 
waszej organizacji przekładały się na 
realne potrzeby odbiorców. Zachęcam do 
badania potrzeb waszej grupy docelowej, 
a dopiero potem, na podstawie diagnozy, 
do budowania planu działań na najbliż-
sze lata. 

Gdy pozyskujecie środki od gran-
todawców, strategia daje stabilność 
i wzmacnia podmiotowość waszej or-
ganizacji. Zamiast dostosowywać się 
do oczekiwań, a często szczegółowych 
zamówień, możecie wspólnie z fundato-
rem zaplanować działania lub zaprosić 
go do współorganizowania projektu. Ze 
zwykłego odbiorcy środków stajecie się 
partnerem. Dużo łatwiej rozmawia się 
z organizacją, która wie, czego chce.
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Jak przystąpić do pisania 
strategii 

Po pierwsze: diagnoza. Taki tytuł nosi 
poprzedni podręcznik z tej serii i trudno 
o lepsze sformułowanie. Opracowanie 
strategii powinno być poprzedzone wni-
kliwą analizą i diagnozą środowiska, dla 
którego działacie. Jeżeli nie mieliście 
w ręku publikacji mojego kolegi, zachę-
cam do zapoznania się z nią, zanim przej-
dziecie ze mną do następnego kroku. 

Wnioski, które zbierzecie z diagno-
zy będą cennym źródłem informacji dla 
przyszłych działań waszej organizacji. 
W poniższym opracowaniu wspólnie 
skupimy się na poznaniu waszej orga-
nizacji, określeniu wartości, jakimi się 
kieruje, jej mocnych i słabych stron. 
Poszukamy i zidentyfikujemy sprzy-
mierzeńców i potencjalnych partnerów, 
wskażemy wyzwania. Poświęcimy rów-
nież czas na pracę indywidualną, która 
pozwoli określić zakres działań, spra-
wiających wam satysfakcję i będących 
okazją do rozwoju. Planowanie strate-
giczne krok po kroku, które zakończymy 
opracowaniem dokumentu, pomoże wam 
w rozwoju waszej organizacji, tworzeniu 
i modyfikowaniu projektów. 

Przystępując do planowania strate-
gicznego, pamiętajcie, że nie przepro-
wadzicie go sami ani nie zrobicie tego 
szybko. Najpierw jednak zastanówcie 
się, czy jest to dobry moment dla waszej 
organizacji. Jeśli dużo się dzieje (np. brak 
płynności finansowej, skonfliktowany 
zespół), to odradzam opracowywanie 
strategii, ponieważ nie służy ono rozwią-
zywaniu konfliktów. Zanim przystąpicie 
do pracy, warto rozwiązać wewnętrzne 
problemy organizacji.

Druga sytuacja, kiedy warto się po-
wstrzymać od tworzenia strategii wystę-
puje wtedy, gdy liderzy albo pracownicy 
organizacji nie chcą się włączyć w proces 
planowania. Cele strategiczne realizo-
wane są zazwyczaj przez wszystkich 
członków instytucji. Dlatego też bez 
wspólnego zaangażowania strategia bę-
dzie martwym dokumentem. 

Cztery elementy planowania 
strategicznego

Planowanie strategiczne to proces, 
który obejmuje różne działania, m.in. 
zbieranie i analizę danych, rozmowy, 
dyskusje, podejmowanie decyzji, po-
dejmowanie zobowiązań wobec innych 
organizacji. Całość procesu kończymy 
opracowaniem dokumentu nazywane-
go strategią, strategią rozwoju, planem 
strategicznym. Proces jednak się na tym 
nie kończy. 

Następnym etapem jest wdroże-
nie wypracowanej strategii rozwoju. 
Analiza i ewaluacja poszczególnych 
działań, wyciąganie wniosków i rewi-
dowanie strategii na ich podstawie – to 
ciągły i dynamiczny proces. To sporo 
pracy, to prawda. Pozwolę sobie jednak 
przypomnieć dlaczego warto stworzyć 
dokument strategiczny: zwiększa on 
wiarygodność organizacji, buduje pozy-
tywny wizerunek wśród społeczności, 
partnerów, grantodawców i darczyńców. 

Dlatego ważne jest, aby strategia nie 
była martwym dokumentem. Zaangażo-
wanie ludzi oraz ich wysiłek nie powin-
ny zostać zaprzepaszczone, a pomysły 
odłożone na półkę. Plan należy wcielić 
w życie i regularnie rewidować. Strategia 
może obejmować okresy różnej długości, 
jednak najczęściej są to dwa, trzy lata. 
Szerszy horyzont czasowy (np. trzyletni) 
umożliwia przeprowadzenie kilku ewa-
luacji, pozwala utrzymać zaangażowa-
nia w zespole, a co najważniejsze, daje 
większą szansą zaobserwowania zmian 
zachodzących w organizacji i przede 
wszystkim w środowisku, na rzecz które-
go działacie. 

Tworzenie strategii jest procesem 
składającym się z sekwencji działań, ma-
jących doprowadzić do stworzenia doce-
lowej strategii i wdrożenia jej. Potrzebne 
w związku z tym są: czas, przestrzeń 
i ludzie, a także materiały i dokumenty. 
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Jak przygotować się do tworzenia 
strategii1:

1  Źródło: Planowanie strategiczne, Fundacja Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego, Program Akademii Jakości 
Projektu, część 5, Analiza Potrzeb, FRSE, Warszawa.

 Czas 
• Określcie, jak dużo czasu chcecie po-

święcić na proces planowania strate-
gii.

• Stwórzcie harmonogram spotkań. 

 Przestrzeń 
• Wybierzcie sobie twórczą i przyjazną 

przestrzeń. 

 Ludzie 
• Wybierzcie odpowiednie osoby z ze-

społu (z organizacji i spoza niej).
• Zastanówcie się, kto za co będzie od-

powiadał w procesie planowania.
• Poinformujcie wszystkich o podjętej 

przez was decyzji i metodach pracy.

 Materiały i dokumenty 
Zbierzcie materiały i dokumenty 

jakimi dysponujecie: 
• wnioski z poprzednich projektów, 

listę złożonych wniosków;
• diagnozę potrzeb waszego środowi-

ska – tego, dla którego działacie;
• dotychczasową strategię, jeśli taką 

macie. 

Pierwsze spotkanie

Pierwsze spotkanie powinno być 
poświęcone pomysłowi stworzenia stra-
tegii rozwoju waszej organizacji. Jako 
inicjatorzy przedstawcie etapy, które 
was czekają. Wspólnie uzgodnijcie czas 
i miejsce.

Skupcie się na oczekiwaniach, szan-
sach, zagrożeniach. Osoby, które prze-
czytały podręcznik, wiedzą już, czym 
jest strategia. Teraz w zespole ustalcie 
wspólną definicję strategii, procesu jej 
tworzenia. Następnie zastanówcie się 
podczas burzy mózgów, jakie są wasze 
oczekiwania względem strategii. Jakich 
zmian oczekujecie w wyniku jej wdroże-
niu. I co najważniejsze, po czym pozna-
cie, że proces planowania strategicznego 
odniósł zamierzony przez was skutek. 

Proponuję dwa zadania. 
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Etap II (praca zespołu) 
Omówcie na forum i wspólnie przeanalizujcie 
wyniki waszej pracy indywidualnej. 
 
Zróbcie bilans korzyści i strat: co możecie 
zyskać bądź stracić dzięki wprowadzeniu za-
rządzania strategicznego w waszej organizacji. 
Wyniki zapiszcie na flipcharcie. Ważne, aby 
wszystkie głosy zostały wysłuchane i wzięte 
pod uwagę. Budowanie zaangażowania wymaga 
otwartości na opinie członków organizacji. A to 
z kolei zapewnia lepsze zrozumienie procesu 
i korzystnie wpływa na jego realizację. 

Poznanie spodziewanych korzyści wpłynie 
pozytywnie na motywację zespołu. Przyjrzenie 
się potencjalnym stratom pozwoli natomiast 
przygotować się na ewentualne rozczarowania 
i złagodzi poczucie dyskomfortu, wiążące się 
np. z koniecznością odrzucenia czyjegoś sztan-
darowego projektu na rzecz innych.

Jakie wewnętrzne okoliczności wpłynęły na 
to, że rozpocząłem/rozpoczęłam ten proces? 
Np. rozwój organizacji, moje przemyślenia, moja we-
wnętrzna motywacja, potrzeba zmiany etc. 

Co się musi wydarzyć, abym uznał/uznała,  
że proces przebiegł zgodnie z moimi oczeki-
waniami?

Jakie zewnętrzne uwarunkowania przyczyniły 
się do rozpoczęcia prac? 
Np. rozwój i sukcesy innych organizacji, brak sukcesów 
grantowych etc. 

Jakie są moje oczekiwania? Jakie problemy mogę napotkać w trakcie  
procesu tworzenia strategii w mojej organi-
zacji? 

Po czym poznam, że proces tworzenia  
strategii zakończył się sukcesem? 

Jakich efektów po zakończeniu procesu  
planowania strategii się spodziewam?

Co mnie skłoniło do podjęcia prac nad stra-
tegią? 

 Zadanie 1. Strategiczny bilans otwarcia 

Bilans rozpocznijcie od pracy indywidualnej, 
a następnie przedyskutujcie wyniki na forum 
i wspólnie opracujcie wnioski. 

Etap I (praca indywidualna) 
Zastanów się nad swoimi osobistymi motywa-
cjami, potencjalnymi korzyściami i stratami, 
a także nad ryzykiem związanym z pracą nad 
strategią twojej organizacji.

Korzyści         Straty
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Zadanie 2. Forma i zakres strategii waszej organizacji

Na podstawie drugiego zadania, polegającego 
na zastanowieniu się nad formą i zakresem 
budowanej strategii, będziecie mogli uzgodnić 
i zaplanować metody pracy; formę, jaką doku-
ment strategiczny ma przyjąć oraz horyzont 
czasowy, jaki powinna strategia objąć. 
Polecam również i tym razem zacząć od pracy 
indywidualnej.

Etap I (praca indywidualna)
Odpowiedz sobie na pytania: 
Jaką formę chciałbym/chciałabym, aby miała 
strategia mojej organizacji? Jak wiele szczegó-
łów powinna uwzględniać? Czy ma być to np.:
• rozbudowany przewodnik po strategii orga-

nizacji, zawierający cele, dokładny harmo-
nogram i oszacowany budżet na cały okres, 
który obejmuje strategia? 

• rozbudowany dokument zawierający cele 
i założenia strategii bez harmonogramu i bu-
dżetu?

• zapisane na flipcharcie (możliwość zawie-
szenia w widocznym dla wszystkich miejscu) 
główne myśli oraz uzgodniony kierunek 
działań?

• infografika pokazująca kolejne kroki?
• inna metoda (jaka?): 

Dlaczego wybrana przez ciebie forma najlepiej 
sprawdzi się w twojej organizacji?

Jaki twoja organizacja powinna przyjąć hory-
zont czasowy? 

 6–12 miesięcy
 1–2 lat
 2 lata
 3 lata 
 4 i więcej
 Inne

Dlaczego taki horyzont czasowy jest najlepszy 
do planowania strategii twojej organizacji?

Jak często strategia powinna być poddawana 
ewaluacji, a następnie modyfikacji? Jak wspo-
minałam strategia jest dokumentem, który 
należy poddawać przeglądowi, a następnie 
zmianom opartym o wnioski płynące z rewizji. 
Ważne jest, abyście zaplanowali, co jaki czas do 
tego przeglądu będzie dochodzić? 

Etap II (praca zespołu)
Przyjrzyjcie się wzajemnie swoim oczekiwa-
niom związanym z procesem tworzenia strate-
gii. Wypracujcie kompromisowe rozwiązanie. 
Zgoda co do zakresu planowania strategii, 
uwzględniająca potrzeby i możliwości wszyst-
kich członków zespołu, stanie się fundamentem 
waszej dalszej pracy. Co więcej, jeżeli w dal-
szych pracach nad strategią będzie brała udział 
tylko część pracowników/członków zespołu (np. 
tylko zarząd, kadra zarządzająca bądź wyde-
legowane osoby), takie uzgodnienie założeń 
pracy podczas pierwszego spotkania da im 
większą legitymację, aby proces kontynuować 
w węższym gronie. 

Podczas pierwszego zebrania ustalcie także 
liczbę, częstotliwość i długość roboczych spot-
kań. Może uda się wam zorganizować jeden 
wspólny weekend? A może zaplanujecie cykl 
następujących po sobie w krótkich odstępach 
czasu spotkań? Przed każdym powinny zostać 
spisane plan, oczekiwania oraz zakładane rezul-
taty. Takie działanie bardzo porządkuje prace 
i pozwala sprawnie realizować kolejne.
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Zespół ds. strategii 

Tworzenie strategii przez jedną, dwie 
osoby mija się z celem. Potrzebne są 
osoby i współpraca miedzy nimi. Za-
stanówcie się, kto ma pracować bezpo-
średnio nad tworzeniem strategii waszej 
organizacji. Częstymi odpowiedziami są: 
zarząd, prezes, wąskie grono osób, które 
wpadło na pomysł stworzenia strategii. 
Takie założenie może skutkować po-
rażką. Wymyślona przez prezesa i ze-
spół strategia będzie realizowana przez 
członków organizacji, którzy – jeśli nie 
mogli się wypowiedzieć na jej temat, nie 
zostali zaangażowani w jej tworzenie – 
mogą mieć małą motywację do realizo-
wania założeń, które są im obce. 

Zespół, który weźmie udział w plano-
waniu strategicznym powinien składać 
się z osób o zróżnicowanych doświadcze-
niu i umiejętnościach. Warto rozważyć 
plusy i minusy różnych modeli partycy-
pacji w zarządzaniu strategicznym. 

Jeśli zdecydujecie się na mały ze-
spół roboczy, to osobami decyzyjnymi 
najprawdopodobniej będą członkowie 
zarządu. Wówczas pozostali pracownicy 
przyjmą role realizatorów opracowanych 
przez zarząd działań. Mniejsza liczba 
uczestników będzie skutkować spraw-
niejszym przebiegiem całego procesu 
planowania, jednak nie da gwarancji, że 
cała organizacja będzie chętnie wdrażać 
ustaloną strategię. Brak rzeczywistego 

zaangażowania współpracowników może 
stanowić duże utrudnienie w przyszłości. 
Ponadto często przeze mnie spotykanym 
problemem jest brak odpowiedniego 
rozeznania kierownictwa w sytuacji pra-
cowników organizacji i panujących w niej 
nastrojów. Zbyt wąskie dobranie zespołu 
może doprowadzić do tego, że stracimy 
szansę poznania ciekawych pomysłów, 
spostrzeżeń oraz nieoczywistych rozwią-
zań. 

Z drugiej strony stworzenie zespo-
łu zbyt dużego, obejmującego niemal 
wszystkich członków organizacji, może 
prowadzić do znaczącego wydłużeniem 
procesu. W takim przypadku warto 
przyznać jednej osobie rolę facylitato-
ra procesu lub choćby moderatora po-
szczególnych dyskusji (np. czuwanie nad 
zbieraniem wniosków). Szerokie włą-
czenie członków organizacji do procesu 
planowania strategicznego przynieść 
może istotne korzyści, polegające na 
zwiększenie poczucia odpowiedzialności 
i wzmocnienie zaangażowania w realiza-
cję poszczególnych etapów oraz projek-
tów.

W określeniu, kogo zaangażować do 
procesu tworzenia i wdrażania strategii 
pomocne może być poniższe zadanie. 
 

 Zadanie 3. Zespół ds. strategii  2

Spójrzcie na pytania, a odpowiedzi zapiszcie 
na kartce. Następnie zbierzcie wyniki w formie 
jednej tabeli (wzór poniżej) i uzgodnijcie jedno 
stanowisko. 
• Kto będzie koordynować proces tworzenia 

strategii?
• Kto będzie koordynować proces wdrażania 

strategii?
• Kto będzie uczestniczył w procesie tworzenia 

strategii? Od razu przypisz konkretnym oso-
bom role, np. Hania – specjalistka od redakcji 
tekstów, czyli osoba której będzie można po-
wierzyć opracowanie docelowego dokumentu.

2  Zadania 1, 2, 3 inspirowane opracowaniem A. Witek-
-Crabb, Warsztat stratega. Zbiór narzędzi dla trenerów i wy-
kładowców zarządzania strategicznego, Wolters Kluwers, 
Warszawa 2013. 

Na samym początku wypisz wszystkie osoby 
związane z twoją organizacją i spośród nich 
wybierz kto będzie uczestniczył w poszczegól-
nych etapach tworzenia strategii i wdrażania 
strategii?

Oto tabela, która może być pomocna przy 
zbieraniu wniosków. Dostosujcie ją do swoich 
potrzeb.

Etapy

Osoby odpowiedzialne za poszczególne etapy

Zarząd Zespół Odbiorcy 
działań Inni

Planowanie procesu

Analiza organizacji

Analiza otoczenia  
organizacji

Misja, wizja, wartości
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Podsumowując, podczas pierwszego 
spotkania zebraliście się już wspólnie, 
zgodziliście się co do celu przeprowa-
dzenia strategii dla waszej organizacji, 
ustaliliście system, w którym ma ona 
powstawać oraz formę, jaką ma przyjąć. 
Przy okazji zebraliście i zapoznaliście 
się wszyscy z wnioskami z diagnozy 
waszego otoczenia/społeczności/grupy 
odbiorców waszych działań. Nadszedł 
czas, abyście jako zespół przyjrzeli się 
waszej organizacji i zbadali jej poten-
cjał, możliwości oraz siłę. 
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W tym rozdziale przeprowadzimy do-
kładną analizę waszej organizacji. Okre-
ślimy jej siły napędowe oraz motywacje 
jej członków. 

Przyjrzymy się zatem zasobom i po-
trzebom organizacji, tzn. zbadamy po-
tencjał (materialny i niematerialny) 
organizacji, określimy jakie są szanse, 
a jakie zagrożenia jej rozwoju.3 

 

3  Źródło: Planowanie strategiczne, Fundacja Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego, Program Akademii Jakości 
Projektu, część 5, Analiza Potrzeb, FRSE, Warszawa.

Część II.  
Analiza organizacji
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 Zadanie 4. Skarbiec wartości 

Podpisz monety wartościami swojej organizacji. 
Jeśli nie starczy monet dorysuj. 
W określeniu wartości mogą wam służyć pomo-
cą takie oto pytania: 
• Co dla was, jako organizacji, jest ważne? 
• W jaki sposób działacie jako organizacja? 
• w jaki sposób postępujecie w stosunku do 

swoich partnerów/konkurencji? 
• Jaką postawę reprezentujecie jako organiza-

cja? 
• Jak traktujecie społeczność, na rzecz której 

działacie? 
 

Następnie zbierzcie wszystkie wypisane warto-
ści na jednej kartce. Zbierzcie je w kilka grup, 
a każdą z nich określcie jednym, wspólnym sło-
wem. W ten sposób otrzymacie skarbiec wyzna-
wanych przez was – jako organizację – wartości.
 

Jako inspirację wklejam wynik tego zadania 
z pracy nad strategią w Centrum Nauki Koper-
nik4: 

4  http://www.kopernik.org.pl/o-centrum/misja-wizja-i-
-wartosci/.

Siły napędowe

Siłami napędowymi organizacji są:

 Wartości , na jakich opiera się organi-
zacja w swoim działaniu.

 Zasoby  – zarówno materialne jak 
i niematerialne.

 Wyjątkowość , unikatowość organiza-
cji – czynniki, które wyróżniają waszą 
organizację spośród innych, działają-
cych na waszym terenie. W przypadku 
organizacji polonijnych siłą rzeczy 
jest to działalność wobec Polaków. 
Albo też wyróżnik działalności, gdy – 
tak jak np. na Węgrzech – organizacji 
polonijnych w waszej społeczności 
działa więcej. 

Wartości organizacji 
Wartości organizacji to kodeks postę-

powania, którym kieruje się organizacja. 
Wartości pozwalają nam określić, co jest 
dla nas ważne, na rzecz „czego” działamy. 
Zbiór wartości to nasz skarbiec, do które-
go możemy sięgnąć w każdej chwili, gdy 
brak nam motywacji, inspiracji, sił itp.

Wartości: 
Cenimy naukę, wolność, odpowiedzialność, 
zaufanie i współpracę
Nauka 
Myślimy krytycznie i zachęcamy do tego 
innych 
Rozwijamy naukę 
Współpracujemy z naukowcami
Inspirację do pracy czerpiemy z odkryć na-
ukowych i metod pracy naukowców
Odpowiedzialność 
Dotrzymujemy obietnic 
Bierzemy odpowiedzialność za nasze dzia-
łania 
Szanujemy naszych zwiedzających 
Czujemy się odpowiedzialni za zmiany 
zachodzące wokół nas i zachęcamy do tego 
innych
Wolność 
Mamy odwagę marzyć 
Eksperymentujemy, odnosimy porażki i suk-
cesy 
Opowiadamy się za wolnością wyboru i nie-
zależnością myślenia 
Szanujemy różnice międzyludzkie
Zaufanie i współpraca 
Stwarzamy przestrzeń do dialogu 
Zawiązujemy partnerstwa i współpracujemy 
Zachęcamy do współtworzenia i uczestni-
ctwa w naszych działaniach

http://www.kopernik.org.pl/o-centrum/misja-wizja-i-wartosci/
http://www.kopernik.org.pl/o-centrum/misja-wizja-i-wartosci/
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 Zadanie 5. Skojarzenia – wartości  5

Weźcie kartkę papieru i, uzupełniając zdanie, 
dajcie się porwać wyobraźni: 

 

Np.: Moja organizacja to lokomotywa, solidna, 
rzetelna etc.  
Albo: Moja organizacja jest dla mnie jak arka 
Noego, bo tak jak Noe wyławiamy dzieciaki z bied-
nych rodzin i kierujemy je na suchy ląd: dzięki 
naszym dodatkowym zajęciom i opiece nauczycieli 
dzieciaki mogą zdobyć dobre wykształcenie. 

Ponieważ wiele działań organizacji, zwłaszcza 
polonijnych skierowanych jest do młodzieży, 
warto poszukać słów kluczy lub obrazów bli-
skich tejże młodzieży. 

5  K. Blanchard, M. O'Connor, Zarządzanie przez warto-
ści, MT Biznes, Warszawa 2015.

Pamiętajcie: wartości mają być niczym kompas 
w momencie zawahania bądź zwątpienia. Ale 
uważajcie, aby nie stały się dla was ogranicze-
niem. Jeżeli nadmiernie się na nich skupicie, na 
przykład zaczniecie sprawdzać każdą czynność 
pod kątem wyznawanych wartości (czy to dzia-
łanie nie uchybia wartościom, czy wystarcza-
jąco dobrze je realizuje?), to zamiast działać, 
będziecie pozostawać w bezustannym zawie-
szeniu. 

Zasoby 
Kolejną siłą napędzającą organizację 

są zasoby, zarówno materialne jak i nie-
materialne. 
 
 Zadanie 6. Skrzynia zasobów 

Poszukajcie i zbierzcie wszystkie zasoby organi-
zacji. Wypiszcie je w 4 kategoriach: 

1 
Przedmioty i sprzęty, które posiadacie: 
biuro, komputer, tablica, aparat etc. 

3 
Doświadczenie: zrealizowane projekty, 
złożone wnioski, opracowane scenariusze 
zajęć etc.

2 
Ludzie: członkowie organizacji, zespół 
stałych pracowników, współpracownicy, 
wolontariusze, partnerzy, sponsorzy etc. 

4
Środki finansowania: dotacje, składki 
członkowskie, darowizny, bartery, sponso-
rzy. 

moja organizacja 
jest dla mnie jak

ponieważ
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Przestrzeń to także zasób [Hu]

Polonia Nova jako jedyna z trzech 
organizacji, z którymi pracowałam po-
siada lokal. Lokal usytuowany w pięk-
nej, przedwojennej budapesztańskiej 
kamienicy. Kiedy się tam wchodzi, od 
razu przenosimy się w inną epokę. 
Wysokie stropy, ozdobione stiukami 
i plafonami. Duże dwuskrzydłowe, 
drewniane okna. Kominek w salonie. 
Wszystko to nadaje temu miejscu 
nietuzinkową atmosferę, która sprzyja 
spotkaniom o literaturze, dyskusjom 
po projekcji filmowej, koncertom 
i odczytom. Atutem lokalu – poza 
architekturą i jego atmosferą – jest 
lokalizacja. Położony w centrum mia-
sta, przy pieszym pasażu, znajduje 
się raptem kilka kroków od Instytutu 
Polskiego. Lokalizacja biura naturalnie 
sprzyja odwiedzinom oraz sprawia, 
że staje się ono ważnym punktem na 
mapie Polonii węgierskiej. 

Tutaj kilka rad, które przekazała-
bym organizacji Polonia Nova: Uwa-
żajcie, aby ten cenny zasób, jakim jest 
wasz lokal, nie determinował prowa-
dzonych przez was działań; aby nie 
zniechęcał niektórych osób do przyj-
ścia do was. Jeśli waszymi odbiorca-
mi są młodzi ludzie, nobliwość czy 
szykowność waszego lokalu może ich 
speszyć. Tę barierę możecie zmniej-
szać organizując np. akcje plenerowe, 
które pozwolą młodej Polonii poznać 
was, oswoić się z wami, a z czasem też 
zadomowić się w waszym biurze. Może 
to sprawić, że razem z wami będą dbali 
o tą przestrzeń, będzie to już miejsce 
waszych wspólnych spotkań. Z czasem 
może sami, za waszą zgodą, zaczną 
tam organizować wydarzenie odpo-
wiadające ich potrzebom. 

Wyjątkowość/unikatowość organizacji

 Zadanie 7. Wyróżniki  

Poszukajcie razem działania lub cechy charak-
terystycznej dla waszej organizacji. 

Co was wyróżnia spośród innych? 
Może to być np. lokalizacja – mieścicie się 
w starej, klimatycznej kamienicy, która przycią-
ga ludzi swoją architekturą i historią. Może to 
być unikatowe grono odbiorców, np. jako jedyni 
docieracie na szeroką skalę do młodzieży albo 
prowadzicie warsztaty dla wszystkich grup wie-
kowych. Szczególnie istotne w procesie budo-
wania strategii jest wyróżniająca was wyraźnie 
wyodrębniona grupa osób, dla której działacie.
 
Swoją unikatowości możecie dostrzec również 
w nawiązywanych partnerstwach z instytucjami 
lub firmami. Przyjrzyjcie się często używanym 
we wnioskach konkursowych słowom, którymi 
chcecie przekonać grantodawcę, że to właśnie 
waszej organizacji należy powierzyć dane zada-
nie/środki finansowe. 

Namawiam, abyście określając unikatowość 
swojej organizacji, skupili się również na pro-
jektach, które realizujecie. Czy jest jakieś sztan-
darowe działanie, które jest waszym autorskim 
pomysłem? To będzie wasz atut. Wpierw jednak 
przyjrzyjmy się otoczeniu organizacji, czyli 
interesariuszom. 



Po drugie: strategia Po drugie: strategia44 45Część II Analiza organizacjiCzęść II Analiza organizacji

Wyjątkowość organizacji polonijnych

Każda z organizacji polonijnych, 
z którymi miałam przyjemność pra-
cować, ma inną cechę decydującą o jej 
wyjątkowości. Każda działa w kraju 
o odmiennej specyfice, a to ma realne 
przełożenie na jej rodzaj aktywności. 
I tak w Islandii Polonia to obecnie jed-
na z największych mniejszości naro-
dowych, przy czym migracja nastąpiła 
w przeciągu ostatnich 20 lat. Historia 
polskiej obecności w Szkocji jest zde-
cydowanie dłuższa, ma charakter wie-
lopokoleniowy, choć sytuacja zmienia 
się od 2004, kiedy zaczęli napływać 
nowi emigranci z Polski. Wreszcie 
na Węgrzech mniejszość polska to 
w przeważającej mierze ludzie żyjący 
tam od pokoleń, a wspólna historia 
narodów polskiego i węgierskiego 
wydatnie wpływa na sytuację Pola-
ków tam mieszkających. Wiele działań 
polonijnych może odbywać się tam 
zarówno w języku polskim, jak i w wę-
gierskim.

Otoczenie organizacji 

Ważnym obszarem diagnozy jest 
otoczenie organizacji, czyli analiza inte-
resariuszy. Naszym celem jest poznanie 
i zidentyfikowanie ważnych osób, mają-
cych wpływ na działania organizacji.

Każda organizacja od momentu po-
wstania zrzesza ludzi, nawiązuje part-
nerstwa, dba o współpracę. Im więcej 
projektów ma na swoim koncie i im 
prężniej się rozwija, tym większy jest 
jej zasięg oddziaływania, co przekłada 
się na rozwój sieci interesariuszy, za-
równo wewnątrz niej, jak i na zewnątrz. 
Interesariusze wewnętrzni to: zarząd, 
zespół, wolontariusze. Interesariuszami 
zewnętrznymi nazywam beneficjentów, 
odbiorców działań, współpracowników, 
sympatyków, sponsorów, media, inne 
organizacje pozarządowe oraz instytucje 
publiczne.

Umiejętności określenia interesa-
riuszy, przypisania im wagi oraz opra-
cowanie zakresu współpracy z nimi to 
niezwykle ważny element budowania 
strategii. Do interesariuszy warto zwra-
cać się, gdy planujemy składanie wnio-
sku – ich rady i pomysły mogą okazać się 
bardzo wartościowe. Pozyskanie akcep-
tacji i zaangażowania ze strony intere-
sariuszy może zaowocować zdobyciem 
większych środków na realizację projektu 
(nowi sponsorzy). 

Poznając bliżej swoich interesariu-
szy, możecie nauczyć się przewidywać 
reakcje swoich partnerów i tak budować 
komunikację z nimi, aby zdobyć ich stałe 
poparcie. Warto używać odpowiadają-
cych im kanałów komunikacyjnych, np. 
newslettera (tutaj trzeba odpowiedzieć 
na pytania: częstotliwość i długość). Są 
też osoby, które preferują kontakt telefo-
niczny, inne wolą spotkać się osobiście. 
Tego typu analizę możecie przeprowa-
dzić na podstawie obserwacji i pytań 
bezpośrednich. Bardzo ważne jest, aby 
utrzymywać dobry i efektywny kontakt 
ze swoimi interesariuszami.
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 Zadanie 8. Mapa interesariuszy  

Sporządźcie wspólnie mapę interesariuszy – 
wypiszcie wszystkich, omówcie, na których 
warto się skupić, a następnie ustalcie metody 
współpracy i komunikacji. Sporządzenie mapy 
pomoże odpowiednio określić priorytety i zneu-
tralizować ewentualne nieporozumienia.

Wypiszcie – każdy z osobna – na odrębnych 
karteczkach wszystkich interesariuszy waszej 
organizacji. Chodzi o te osoby, na które wasza 
organizacja ma wpływ, ale też o te, które mają 
wpływ na nią, od których jesteście w jakimś 
stopniu zależni. Warto wskazać wpływowe oso-
by z danych organizacji i środowisk, z imienia 

i nazwiska, bo ostatecznie porozumiewacie się 
z konkretnymi przedstawicielami instytucji. 

Zebraliście wszystkie odpowiedzi i macie przed 
sobą zapewne bardzo długą listę. Czas na jej 
uporządkowanie. Podzielimy teraz waszych 
interesariuszy na 4 grupy według dwóch zmien-
nych: duży/niewielki potencjalny wpływ na 
waszą organizację oraz małe/duże zaintereso-
wanie waszymi działaniami. 

Umieśćcie poszczególne osoby na poniższym 
diagramie. 

Następnym krokiem jest poetyzacja: naniesie-
nie ich na poniższy wykres. 
Na przykład założyciel waszej organizacji ma na 
nią duży wpływ i interesuje się nią – znajdzie 
się w górnym prawym rogu wykresu. Natomiast 
rodzina jednego/jednej z was może intereso-
wać się waszą organizacją, ale ma na nią nikły 
wpływ – umieśćcie ją zatem w prawym dolnym 
rogu.  
Czemu to służy? Umieszczenie poszczególnych 
osób na wykresie określa od razu sposób współ-
pracy z nimi. Wykres odczytuje się go następu-
jąco:
1. Duży wpływ i duże zainteresowanie – to 

grupa osób z którymi powinniście ściśle 
współpracować. Należy z nią utrzymywać re-
gularny, płynny kontakt. Satysfakcja tej grupy 
jest dla was bardzo ważna.

2. Duży wpływ i małe zainteresowanie – to 
grupa ludzi, z którymi warto dbać o relacje 
i kontakty, jednak nie należy ich zbytnio 
obciążać komunikatami wysyłanymi przez 
waszą organizację. 

3. Mały wpływ i małe zainteresowanie – to 
grupa, którą warto informować, ale raczej 
sporadycznie.

4. Mały wpływ i duże zainteresowanie – 
chociaż ta grupa nie ma realnej władzy nad 
waszą organizacją, warto podtrzymywać jej 
zainteresowanie i utrzymywać regularny kon-
takt z nią. Warto pytać o rady, sugestie. Być 
może ktoś z tej grupy zaproponuje interesu-
jący pomysł bądź nowe rozwiązanie jakiegoś 
problemu.

Gdy macie już gotową mapę, należy zrozumieć 
interes najważniejszych dla was interesariuszy 
i wypracować scenariusze współpracy z po-
szczególnymi grupami i osobami.  
Przyjrzyjcie się ich potrzebom, a także mocnym 
stronom, aby móc ich zaangażować w działal-
ność waszej organizacji zgodnie z ich predys-
pozycjami. Zastanówcie się i opracujcie sposób 
komunikacji z nimi (spotkania, maile, telefony). 

Podpowiadam listę pytań, które mogą być po-
mocne przy opracowywaniu ostatniego kroku. 
Zaczerpnęłam ją od Zespołu Mind Tools (www.
mindtools.com). 
1. Jaka jest motywacja interesariuszy do działa-

nia na rzecz waszej organizacji? 
2. Jakich informacji mogą od was potrzebować?
3. Co mogą zyskać na współpracy z waszą orga-

nizacją?
4. Czy wasza organizacja może zagrozić ich 

pozycji?

Na te pytania warto zdobyć odpowiedź podczas 
bezpośredniej rozmowy. Spotkanie będzie do-
brym początkiem budowania relacji i wzajem-
nego zaufania. 

Zdobytą wiedzę warto nanieść na wykres i osta-
tecznie określić, kto gdzie się znajduje. Planując 
kontakt i współpracę z poszczególnymi intere-
sariuszami możecie się zastanowić, jakie dzia-
łania podjąć, aby uzyskać więcej wsparcia od 
swoich zwolenników lub co zrobić, żeby pozy-
skać swoich krytyków.

Zainteresowanie
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Modelowe budowanie relacji z fundatorami [Sc]

Organizacja Polish Cultural Fe-
stival Association (PCFA), działa-
jąca w Edynburgu , utrzymuje się 
z grantów na działalność społeczną 
i kulturalną dystrybuowanych w Szko-
cji przez fundacje i inne organizacje 
pożytku publicznego. W 2013 r. przy 
jednym z działań wsparł ją Heritage 
Lottery Fund – fundusz przekazują-
cy pieniądze na działania związane 
z szeroko pojętą ochroną dziedzictwa. 
Od momentu zakończenia projek-
tu PCFA utrzymywał kontakt z fun-
datorem przez Twitter i Facebook, 
m.in. pokazywał swoje osiągnięcia. 
Gdy członkowie PCFA w trakcie bu-
dowania strategii zdecydowali się na 
projekt dotyczący wspólnego dziedzi-
ctwa polsko-szkockiego, sięgnęli po 
ten kontakt. Najpierw przypomnieli 
koordynatorowi HLF projekt z 2013. 
„«Polish Scottish Heritage» polegał na 
pracy wolontariuszy dokumentujących 
historie osób mieszkających w Szkocji, 
które w ciągu swojego życia przyczy-
niły się do tworzenia polsko-szkockich 
relacji. Projekt dał możliwość inte-
gracji nie tylko pomiędzy Polakami 
i Szkotami, ale też pomiędzy osobami 
z różnych pokoleń, co wspaniale się 
wpisywało w cele zarówno PCFA, jak 

i HLF. Duże zaangażowanie polskiej 
społeczności przyczyniło się do opi-
nii, że Polacy są jedną z najbardziej 
aktywnych grup mniejszości narodo-
wych w Edynburgu”. W trakcie roz-
mowy przedstawiciel Heritage Lottery 
Fund zaprosił PCFA, aby opowiedziało 
o „Polish Scottish Heritage” podczas 
warsztatów informacyjnych dla orga-
nizacji i grup mniejszościowych. Orga-
nizacja przystała na to. 

W maju odbył się warsztat, podczas 
którego PCFA został postawiony za 
wzór innym mniejszościom w Szkocji. 
To podbudowało jego prestiż i wiary-
godność. Przygotowania do prezenta-
cji wzmocniły współpracę i wzajemne 
zaufanie między PCFA i HLF. Po war-
sztacie (dopiero – sic!) PCFA przy-
gotował wstępny plan kontynuacji 
projektu, którym HLF się chwaliła. 
Fundator zaakceptował plan i obiecał 
pokryć dużą część kosztów. Wystąpie-
nie PCFA w roli „modelowej” sprawiło, 
że do współpracy w nowym projekcie 
zgłosiło się wiele obecnych podczas 
warsztatów organizacji. 

PCFA poszedł za ciosem. Miał już 
zapewnione częściowe finansowanie 
projektu. Ale jego celami strategiczny-
mi były także: profesjonalizacja, rozwój 
(organizacji i jej członków), a także za-
pewnienie stałych źródeł finansowania. 
Postanowił złożyć wniosek aplikacyjny 
o Transition Grant, pozwalający ziden-
tyfikować słabe strony i naprowadzić 
na dobry kurs dzięki specjalnie przy-
gotowanemu programowi mentoring-
owemu, który jest prowadzony przez 
ekspertów Heritage Lottery Fund. 

To historia budowania relacji z part-
nerem z 2016 r. Ale PCFA pracowało 
na ten sukces przez 8 lat. Członkowie 
organizacji włożyli dużo energii nie 
tylko w same działania, ale też odpo-
wiednie informowanie o nich. Każdy 
prowadzony projekt miał swoją osobną 
stronę www. Każdy został też wzorowo 
rozliczony i opisany. To spowodowało, 
że po 8 latach działalności PCFA ma 
bogate portfolio oraz rozbudowaną sieć 
kontaktów z licznymi interesariusza-
mi oraz fundatorami, z którymi pod-
trzymuje kontakt mailowy i osobisty. 
Członkowie władz stowarzyszenia rów-
nież celowo biorą udział w szkoleniach, 
seminariach i spotkaniach nieformal-
nych. „Bywają” tam, gdzie mogą

łatwo nawiązywać partnerstwa i szukać 
sojuszników. 

„W końcu października jeden 
z członków PCFA wziął udział w wyda-
rzeniu organizowanym z Creative Scot-
land, organizacją, która wspomagała 
szkocki rząd w wypracowaniu strate-
gii pracy z młodzieżą poprzez sztukę. 
Dowiedział się przy okazji, że podej-
mowane były różne działania i projekty 
w tym zakresie, ale w żadne z nich nie 
udało się włączyć uczestników z mniej-
szości narodowych, w tym też żadnych 
Polaków. Stąd wiemy, że nasze działa-
nia są bardzo potrzebne. Możemy być 
łącznikiem między mniejszością polską 
a Szkotami”.
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Ja w mojej organizacji

Organizacja to ludzie. To byt, który 
działa dzięki ludziom i dla ludzi. W po-
przednich rozdziałach badaliśmy waszą 
organizację. Jej zasoby, wasz zespół, 
następnie interesariuszy. Poniższa część 
opracowania poświęcona będzie każde-
mu z was, jednostce, osobie, waszej indy-
widualności i wyjątkowości. Uważam, że 
warto się na tym skupić, bo każdy z nas 
ma swoje potrzeby i oczekiwania. Ich 
zaspokojenie jest ważne. Dlatego pro-
ponuję wam krótką podróż, której celem 
będzie poznanie waszych pasji, mocnych 
stron i umiejętności, a także określenie, 
co was cieszy w pracy w waszej organi-
zacji, motywuje do działania, sprawia 
satysfakcję. 

Czy zastanawialiście się, co was przy-
ciągnęło do waszej organizacji? Często 
organizacje polonijne działają na za-
sadzie wolontariatu członków. Kiedy 
rozpoczynałam z nimi pracę (szkolenie 
w Budapeszcie, wiosna 2016) zadawa-
łam sobie pytanie, co takiego sprawia, 
że młode, pracujące na pełen etat, po-
siadające rodziny osoby poświęcają się 
organizacji polonijnej? Podziwiając tych, 
którzy w wirze obowiązków codziennych 
znajdują jeszcze czas i chęć do działań, 
nie przynoszących – jak sądziłam – im 
wielkich korzyści, zastanawiałam się nad 
ich wewnętrzną motywację. Warto, aby-
ście i wy zadali sobie to pytanie. 

Bliższe przyjrzenie się waszym indy-
widualnym motywacjom w momencie 
tworzenia strategii pomoże wam moc-
niej się zaangażować, lepiej wykorzystać 
wasze talenty i zbudować realny plan, 
nie abstrahujący od waszych oczekiwań 
i możliwości.

Na początek zatem proponuję zada-
nie, które już znacie:

 Zadanie 9. Prywatny skarbczyk  

Jak nadawaliście nominały monetom w skarbcu 
wartości waszej organizacji, tak teraz określcie 
wartości, jakimi wy sami się kierujecie. Uzupeł-
nijcie monety i zapełnijcie swój mały skarbczyk. 
Jeśli pracujecie wspólnie w sali, użyjcie jako 
monet post-itów. Znajdą się na nich zapewne 
takie wyrazy, jak: miłość, rodzina, wolność, 
uczciwość itp. 

Które z waszych indywidualnych wartości re-
alizujecie w swojej organizacji? Zajrzyjcie do 
skarbca organizacji. Czy któreś z wartości są 
zbieżne z waszymi osobistymi? To porównanie 
jest ważnym momentem autorefleksji, pozwala 
lepiej zrozumieć dlaczego działam i chcę dzia-
łać w swojej organizacji. 

Jedną z motywacji członków organizacji do 
działań może być chęć rozwoju. Skupmy się 
teraz na niej. 
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 Zadanie 10. Koło kompetencji 

Zadanie ma na celu określenie waszych indy-
widualnych umiejętności – zidentyfikowanych 
i potencjalnych. W jego trakcie prześledzicie 
różne obszary waszej organizacji, w których 
możecie rozwijać ważne dla was osobiste kom-
petencje. Poniżej do waszej dyspozycji wy-
korzystywane w coachingu koło kompetencji 
nazywane również kołem samoświadomości.

Dwa koła kompetencji 
Koło jest podzielone na 8 części. W każdej 
z nich wpiszcie jedną waszą kompetencję. Na-
stępnie na skali od 0 do 10 zaznaczcie, na jakim 
poziomie jest ona u was rozwinięta (możecie 
zamalować ten obszar). Zachęcam do spokojne-
go, uczciwego spojrzenia na samych siebie. 

Ta część to praca indywidualna, która jest tylko 
dla was i ma na celu pomóc wam określić za-
kres interesujących was działań w waszej or-
ganizacji. Kiedy uzupełniliście już swoje koło, 
sięgnijcie po drugie i zastanówcie się na jakim 
poziomie chcielibyście mieć minimum 5 z tych 
samych kompetencji za pół roku, a jakie 3 nowe 
kompetencje chcielibyście zdobyć (również tu-
taj wskażcie poziom zaawansowania). 

To zadanie ma na celu określenie szansy na 
wasz rozwój osobisty w organizacji, a także od-
krycie umiejętności, które posiadacie i które są 
zapewne bardzo pożądane w waszej organizacji. 
Pozwoli zakreślić zakres prac, w które chcecie 
i możecie się zaangażować w waszej organizacji.
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 Zadanie 12. Lubię…/nie proście mnie… 

Dodatkowo zachęcam, aby na koniec tego etapu 
podzielić się zdobytymi informacjami, oczywi-
ście w takim zakresie, w jakim chcecie. Najlepiej 
nanieście je na flipchart. Przydadzą się jeszcze.  
 

Jakie stanowisko zajmujesz w swojej organi-
zacji? Wpisz jedno. 

Określ, jakie są według ciebie najważniej-
sze obowiązki na zajmowanym przez ciebie 
stanowisku. 

Z jakich działań jesteś szczególnie dumny 
z ostatniego półrocza?

Jakich działań i zadań nie lubisz robić?

Jakie działania nie wyszły tak, jak oczekiwa-
łeś/oczekiwałaś w ostatnim półroczu? 

Co powinno się wydarzyć, co można zrobić, 
aby twoje zadowolenie z pracy i poziom sa-
tysfakcji wzrosły?

Jakie działania, zadania lubisz realizować, 
chętnie podejmujesz?

 Zadanie 11. 7 pytań do samego siebie 

Kolejnym narzędziem do zbadania motywacji 
jest kwestionariusz samooceny6 członka organi-
zacji – metoda, podobnie jak koło kompetencji, 
wykorzystywana jest w coachingu, działach 
kadr etc. Kwestionariusz ma na celu zbadanie 
poziomu satysfakcji z wykonywanej dotychczas 
pracy i możliwość określenia dalszego rozwoju.
Kwestionariusz zawiera siedem pytań. 

 

6  M. Kukowska, Przepis na wolontariat, Narodowe Cen-
trum Kultury, Warszawa, 2016 rok.

Ta praca indywidualna jest ważna. Pomaga 
każdemu z was uświadomić sobie, jakie posiada 
kompetencje i umiejętności, a także umożliwia 
wizualizację obszaru związanego z osobistym 
rozwojem. 

lubię robić

czuję się dobrze w zadaniach 
takich, jak

nie lubię

nie proście mnie o
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Rozwój organizacji zależy od siły jej pracowników [Sc]

Joanna, Lidka, Katarzyna, Dobra-
wa i Paweł z Edynburga przystąpili do 
pisania strategii Polish Cultural Fe-
stival Association w momencie fru-
stracji i niepewności. Z jednej strony 
stowarzyszenie prowadziło bardzo 
dużo rozpoznawalnych działań na 
profesjonalnym poziomie, a wszyscy 
członkowie organizacji kierowali się 
bardzo silną motywacją osobistą do 
działania. Z drugiej strony całościowo 
poziom energii w zespole od dłuż-
szego czasu spadał. Zespół właściwie 
nie był pewien, czy chce kontynuować 
prace w kolejnym roku. Coś musiało 
się zmienić. Pytanie tylko: co?

Podczas planowania strategiczne-
go zorientowali się, że zawsze bardzo 
dużo dają od siebie, ale niewiele uzy-
skują w zamian. Analiza zrealizowa-
nych projektów jasno pokazała, że za 
każdym razem organizacja wyrabiała 
120 procent normy. Plan zakładał 
pewne działania i wydatki, a na końcu 
okazywało się, że zrobiono (i wydano) 
więcej. 

 Członkowie PCFA wiedzieli skąd 
się biorą ich problemy: z jednej strony 
silna motywacja i chęć dobrego wy-
konania zadania, a z drugiej obniżony 
poziom energii zespołu i wypalenie 

jego członków, będące rezultatem 
nieposiadania stałego źródła finan-
sowania i ciągłej pracy na zasadzie 
wolontariatu. Członkowie Związku 
uświadomili sobie, że swoje świetne 
pomysły i potrzebne działania trwo-
nią. Zamiast z dobroci serca dodawać 
kolejne działania do już zaplanowa-
nych, mogliby na nie zdobyć grantowe 
pieniądze. Odkryli tym samym źródło 
frustracji. 

Wiedzieli już, co robić.
Po pierwsze, Joanna, Lidka, Kata-

rzyna, Dobrawa i Paweł przyznali, że 
to ich osobista motywacja jest kluczem 
do rozwoju organizacji. Postanowili 
zastanowić się nad tym, co musi się 
zmienić, żeby poczuli się usatysfakcjo-
nowani ze swojej działalności w PCFA. 
Zaczęli od przyjrzenia się wartościom 
– tym, którymi każde z nich kieruje się 
w swoim życiu, jak i wartościom orga-
nizacji – żeby ustalić, czy się w odpo-
wiednim stopniu pokrywają i, jeśli to 
konieczne, czy trzeba je skorygować. 
Ważnymi narzędziami okazały się też 
określenie swoich kompetencji i am-
bicji (zadanie: koło kompetencji) oraz 
wypełnienie kwestionariusza samo-
oceny.

Po drugie, uznali, że chcą skupić 
swoje wysiłki na jednym większym pro-
jekcie. Po dokładnej analizie wniosków 
z diagnozy i dotychczasowych działań, 
zdecydowali, że będzie to wsparcie dla 
projektu odkrywania i dokumentowania 
relacji polsko-szkockich przez zakła-
danie tzw. Polsko-Szkockich Związków 
Historycznych. Wybrali to działanie, 
ponieważ dawało możliwość nie tylko 
integracji polskiej i szkockiej społecz-
ności, ale też współpracy międzypo-
koleniowej wewnątrz Polonii, na czym 
im zależało. Członkowie PCFA chcieli 
też, aby był to projekt, który znacząco 
umocni pozycję polskiej społeczności 
w Szkocji. Przemawiał za nim też fakt, 
że tworzy on przestrzeń dla wolonta-
riatu (a przez to pozyskania nowych 
członków). 

Po trzecie, postanowili urealnić 
swoje możliwości, wedle zasady: mierz 
siły na zamiary. Przy dzieleniu się za-
daniami pilnowali realności harmo-
nogramów. Każdy określił dokładnie, 
ile czasu może i chce poświęcić na 
działalność w PCFA. Tak również zro-
biła dyrektor stowarzyszenia – Joanna, 
która doszła do wniosku, że ma na tyle 
silną motywację, że całkowicie po-
święci się rozwojowi stowarzyszenia. 
Zrezygnowała ze stałej, płatnej pracy. 
A w zamian w pełni zaangażowała się 
w realizację celów i misji stowarzysze-
nia. Obranie kierunku działań na mło-
dzież wymagało przynajmniej jednej 
osoby stale poświęcającej czas orga-
nizacji. Jednocześnie zobowiązała się 
intensywnie poszukiwać funduszy, aby 
w najbliższej przyszłości móc zreali-
zować zaplanowane cele, a przy okazji 
zapewnić środki do życia sobie i innym 
pracownikom organizacji. „Moje bez-
robocie wcale takie nie bezrobotne. 
Duuużo roboty!!”
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Jak wnioski z diagnozy 
przekuć w strategię

Być może niektórzy czytelnicy chcie-
liby od razu przeskoczyć do wykorzy-
stania wniosków z diagnozy środowiska 
(podręcznik Po pierwsze: diagnoza?) 
do tworzenia strategii. Im szczególnie 
poświęcam ten rozdział. A tych z was, 
którzy przeszli wcześniejsze etapy, ser-
decznie zachęcam do kolejnego. 

Dzięki temu rozdziałowi opracujecie 
cele strategiczne i operacyjne organiza-
cji. Posłużą do tego wnioski z diagnozy 
oraz doświadczenia ze zrealizowanych 
przez was projektów.

Zdecydowaliście się na podjęcie wy-
siłku, jakim jest opracowanie strategii 
rozwoju waszej organizacji na najbliższe 
kilka lat. To odważny krok, który niesie 
ze sobą zmiany w waszej organizacji, 
w myśleniu i działaniu. Dobrze przygoto-
wana strategia zawiera wnioski płynące 
z diagnozy społeczeństwa/społeczności, 
dla którego/której pracujecie. Dlatego 
kolejnym krokiem będzie zadanie 13.
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 Zadanie 13. Od wniosków do rekomendacji  

Zadanie ma na celu przyjrzenie się wnioskom 
i przeprowadzenie krytycznej analizy dotych-
czasowych projektów i działań.
Przygotujcie sobie arkusz papieru lub flipchart 
i podzielcie go na 4 części, odpowiednio wypeł-
nijcie:  

I
Wnioski 
z diagnozy

II
Projekty

III
Rezultaty/wyniki

IV
Rekomendacje

Tutaj wypiszcie ocze-
kiwania, jakie mają 
badane przez was 
grupy. 

Np. w przypadku Wę-
gier – więcej wieczo-
rów integracyjnych. 

Tutaj wpiszcie na-
zwy projektów, które 
realizowaliście i które 
poddaliście ewaluacji 
oraz diagnozie. 

Projekt „wieczór 
z kulturą”

Projekt ... 

To miejsce w tabeli 
na odpowiedź na py-
tanie: czy realizowa-
ne projekty (kolumna 
II) odpowiadają na 
zdiagnozowane po-
trzeby (kolumna I)

Wnioski, czyli jakie 
wprowadzić modyfi-
kacje, nowe rozwią-
zania etc. 

Tabela będzie przydatna, tylko jeśli uczciwie 
i rzetelnie ją wypełnicie. Na przykład: Wnio-
sek z diagnozy w organizacji polonijnej na 
Węgrzech „więcej wieczorów integracyjnych” 
rozumieć należy jako potrzebę zorganizowania 
nieformalnego spotkania w gronie rodaków. 
Projekt „wieczór z kulturą”, mający charakter 
formalny (spotkania ze znanymi muzykami, pi-
sarzami, wykłady i rozmowy), nie odpowiedział 
na potrzebę uczestników badania, o czym nale-
ży napisać w kolumnie III. W rekomendacjach 
warto zaś wpisać następujące rady: zmienić 
charakter połowy spotkań na wieczory integra-
cyjne. Działania mogą inicjować sami zainte-
resowani: planszówki, potańcówki, rywalizacja 
w formie gry. Druga połowa wieczorów będzie 
organizowana jak dotychczas. 

 
 
Jak widać wyniki tej tabeli mogą mocno zawa-
żyć na planowanej przez was strategii. W tym 
momencie może pojawić się opór przed zmia-
nami. Ważne, aby powstrzymać się przed nacią-
ganiem wyników diagnozy i ewaluacji, uczciwie 
wypełnić tabelę oraz stworzyć realne rekomen-
dacje. 

 
Warto wykorzystać wyniki analizy SWOT, a tak-
że analizę zasobów i potencjału organizacji 
tak, aby opracowanie rekomendacji opierało się 
na realnych możliwościach. Na przykład jeśli 
z analizy wynikać będzie, że dobrym pomysłem 
byłoby zorganizowanie miejskiej gry tereno-
wej, to zastanówcie się, czy macie osobę, która 
opracuje mechanikę i koncepcję gry; czy macie 
wystarczającą liczbę wolontariuszy; czy jeste-
ście pewni, że w tym samym czasie nie odbywa 
się wydarzenie mogące zakłócić grę. Działania 
te mogą wydawać się zbyt drobiazgowe, ułatwią 
jednak pracę oraz planowanie. 

Jeśli z diagnozy wynika, że wasza organizacja 
jest słabo rozpoznawalna w środowisku, wów-
czas warto sięgnąć po mapę interesariuszy 
i opracować plan promocji i budowania wize-
runku. Organizacje polonijne dysponują stro-
nami www, profilami na Facebooku, kontami na 
Instagramie czy newsletterem. Być może wśród 
waszych interesariuszy wewnętrznych są oso-
by o zdolnościach plastycznych/artystycznych, 
które moglibyście uczynić odpowiedzialnymi za 
przygotowanie oprawy graficznej materiałów; 
a także osoby, które mogłyby pisać i redagować 
dla was teksty. Zwróćcie się do interesariuszy 
zewnętrznych, którzy niewielkim nakładem 
sił mogą pomóc wam w promocji: poproście 
o przesłanie newslettera czy udostępnienie 
posta.  
 

Inną metodą, która może być pomocna w okre-
śleniu, jakie projekty należy rozwijać, jest ma-
cierz BCG. Stworzoną przez Boston Consulting 
Group w 1969 roku macierz do dziś stosuje się 
w firmach i organizacjach jako metodę oceny 
możliwości rozwojowych, określenia potencjału 
i pozycji względem konkurencji. Można wska-
zać tutaj dwa zasadnicze cele użycia macierzy 
w planowaniu strategicznym: stwierdzenie, 
które projekty warto utrzymać, a z których 
trzeba zrezygnować w zakreślonym horyzoncie 
czasowym; wyciągnięcie na światło dzienne 
nierealizowanych, ale pasujących do strategii 
pomysłów. 
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 Zadanie 14. Gwiazda, świnka czy kula? 

Cztery kategorie: gwiazdy, znaki zapytania, 
świnki skarbonki oraz kule u nogi. To znaki roz-
poznawcze macierzy BCG7, a jednocześnie czte-
ry rubryki, do których należy wpisać każde ze 
realizowanych przez was działań. Macierz BCG 
jest skonstruowana na podstawie dwóch zmien-
nych: wzrostu działań w środowisku (co jest 
równoważne z liczbą realizowanych przez was 
projektów) oraz względnego udziału „na rynku” 
(to wykaz, ile działań organizujecie w stosunku 
do innych organizacji). 

7  Źródło: https://mfiles.pl/pl/index.php/Macierz_BCG 
oraz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, 
Program Akademii Jakości Projektu, część 5, Analiza Potrzeb, 
FRSE, Warszawa.

Aby zorientować się, jaki jest udział w środo-
wisku w stosunku do innych organizacji, warto 
sięgnąć do danych statystycznych, nawiązać 
kontakt z innymi organizacjami, zasięgnąć in-
formacji w urzędzie lub ministerstwach, w dzia-
łach związanych ze współpracą z organizacjami 
pozarządowymi. Zmienna ta mówi o waszej 
konkurencyjności. Wzrost w środowisku po-
kazuje w jakim stopniu organizacja zwiększa 
liczbę realizowanych działań. 

Jeśli będziecie mieć kłopot z dopasowaniem 
któregoś z działań, to spróbujcie jeszcze raz 
spojrzeć na nie krytycznie. Sięgnąć pamięcią 
i odpowiedzieć na pytanie: ile osób się pojawia-
ło, ile was to kosztowało, czym zaowocowało. 
Poniższe pytania mogą pomóc wam w stwier-
dzeniu, gdzie należy wpisać dany projekt. 
• Czy to działanie jest popularne? Ile osób na 

nie przychodzi, czy przychodzą nowe osoby? 
• Czy jest to sztandarowe działanie waszej or-

ganizacji? Największy sukces?
• Czy projekt jest przynosi nowe rozwiązania? 

Warto wrócić do kwestii unikatowości oraz 
do próby określenia potrzeb środowiska, dla 
którego działacie. 

• Czy projekt ma stabilne finansowanie? 
• Po przypisaniu projektów do danej grupy na-

leży przyjrzeć się wynikom i wspólnie zasta-
nowić nad następującymi zagadnieniami:

• W których kategoriach macie najwięcej, 
a w których najmniej działań?

•  W jakim kierunku, w jaki sposób każde 
z działań będzie rozwijane przez was w ko-
lejnym roku i w następnych latach (warto 
pamiętać o zmianie trendów, potrzeb waszej 
grupy docelowej)?

Praca z macierzą na innym poziomie niż opra-
cowanie wniosków z diagnozy pozwala dość 
szczegółowo określić w jakim kierunku, z ja-
kimi projektami i działaniami warto planować 
strategię rozwoju waszej organizacji. Pozwala 
ona zmapować działania przynoszące korzyści 
i prestiż organizacji oraz uniknąć utrzymywa-
nia, powielania projektów, których forma jest 
już nieatrakcyjna, i które nie odpowiadają na 
potrzeby waszej grupy docelowej. 
  
Po lewej znajduje się tabela pokazująca, jak po-
stępować z poszczególnymi działaniami:

Gwiazdy – wzmacniacie. Jak to  
zrobicie?

Świnki skarbonki – dbacie i rozwijacie, 
wykorzystując pomysły z puli znaków 
zapytania.

Znaki zapytania – wybieracie np. 3,  
 które decydujecie się realizować,  
 a które odpowiadają na zdiagno-
zowane potrzeby.

 Kule u nogi – rezygnujecie, za-
mykacie.

Za wami sporo twórczej, kreatywnej 
ale też momentami frustrującej pracy. 
Zatrzymajmy się na chwilę, bo przed 
nami rewizja/tworzenie misji i wizji or-
ganizacji. Czyli czas na relaks.

Udział w środowisku w stosunku do innych organizacji

Wysoki Niski

Wzrost 
w środowisku

Wysoki Gwiazdy – przebojowe projekty, 
przynoszą rozpoznawalność or-
ganizacji. Zawsze są sukcesem. 
Ile macie takich projektów? 
Jakie to są projekty? 

Znaki zapytania – nowe, jeszcze 
nie zrealizowane projekty, które 
w dłuższej perspektywie dzięki 
funduszom mogą stać się gwiaz-
dami. Ile macie takich projektów? 
Jakie to są projekty?

Niski Świnki skarbonki – solidne, nie-
zawodne projekty zapewniające 
organizacji stabilność finanso-
wą. Ile macie takich projektów? 
Jakie to są projekty?

Kule u nogi – projekty, które są 
realizowane, dlatego że tak się 
utarło, których nikt nie ma su-
mienia zamknąć, zmienić. 
Ile macie takich projektów? 
Jakie to są projekty?

https://mfiles.pl/pl/index.php/Macierz_BCG
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Gdy diagnoza przynosi niemiłe zaskoczenie [Hu]

Polonia Nova (PN) działa wśród Po-
lonii na Węgrzech od 2007 roku. Zało-
żyły ją osoby mieszkające od dawna na 
Węgrzech, te z krótszym stażem, jak i te, 
które urodziły się w tym naddunajskim 
kraju. Jej flagowymi działaniami są: wy-
kłady w ramach Uniwersytetu Otwartego 
Polonia Nova, pokazy filmów, warsztaty, 
wystawy, historyczne gry miejskie, edu-
kacyjne spotkania dla rodzin. Jednym 
słowem kultura wysoka.

PN postanowiła przeprowadzić diag-
nozę potrzeb swojego otoczenia. Oka-
zało się, że ludzie, do których udało się 
dotrzeć za pośrednictwem wywiadów 
pogłębionych, oczekują od stowarzyszeń 
polonijnych nieco innej oferty progra-
mowej, np. organizacji spotkań w niefor-
malnych okolicznościach, żeby lepiej się 
poznać (gry planszowe, wieczory z polski-
mi pierogami).

Zarówno zarząd Stowarzyszenia Po-
lonia Nova, jak i młode koordynatorki 
projektu Milena, Kamila i Ola, mieli po-
czucie, że PN powinna się w większym 
stopniu otworzyć na młodzież polonijną 
(w wieku szkolnym i studenckim), a także 
nową Polonię – np. osoby, które osiedliły 
się na Węgrzech ze względu na pracę za-
wodową lub towarzyszy życia. Szczegól-
nie trójka młodych dziewczyn podeszła 
z entuzjazmem do planowania strategicz-
nego. „Potrzeba ta zrodziła się również  

 
z poczucia, że zespół może i chce robić 
więcej, a aby tak się wydarzyło potrzeba 
planu”.

Jednak ich inicjatywa przyszła w trud-
nym czasie. Organizacja przechodziła 
zmiany, również kadrowe; część członkiń 
była na urlopach macierzyńskich. Wszy-
scy pracowali jako wolontariusze i trudno 
było oczekiwać pełnej dyspozycyjności 
i zaangażowania. Wyczuwało się również 
w powietrzu napięcie, wynikające z wy-
ników diagnozy, które w wyraźny sposób 
sugerowały konieczność przeprowadzenia 
zmian programowych, a nawet – w nie-
których przypadkach – bardzo wyraźnej 
modyfikacji kursu działania, nie pokry-
wającego się z głównymi celami i profi-
lem stowarzyszenia. Nic w tym dziwnego. 
Zmiany budzą naturalny opór.

Postanowiono jednak dać szansę tym 
potencjalnym zmianom. Skoro powie-
działo się „a” – przeprowadziło diagnozę 
potrzeb, należało powiedzieć „b” – roz-
począć analizę organizacji. Nie obyło się 
jednak bez gorących dyskusji pomiędzy 
osobami nieskorymi do jakichkolwiek 
kompromisów oraz tymi, którzy chcie-
li nieco bliżej przyjrzeć się wiadomości 
zwrotnej otrzymanej podczas diagnozy. 

Koordynatorki projektu przygotowa-
ły pierwsze spotkanie, podczas którego 
podzieliły się wiedzą pozyskaną na szko-
leniu z tworzenia strategii organizacji, 

przekonywały o konieczności weryfikacji 
dotychczasowej. Uzgodniony został har-
monogram prac. Następnie koordynatorki 
w swoim gronie ponownie przeanalizo-
wały wyniki diagnozy. Zrobiły analizę 
SWOT (określiły mocne i słabe strony, 
szanse i zagrożenia). Zmapowały oso-
bowe i finansowe zasoby organizacji. 
Określiły, jakie programy są w PN wyjąt-
kowe, przyjrzały się też dotychczasowym 
osiągnięciom. Porozmawiały o możliwym 
kierunku promocji – w diagnozie zaryso-
wał się wniosek, że Polonia Nova, tak jak 
i każda organizacja polonijna na Węg-
rzech, jest słabo rozpoznawalna wśród 
młodych Polaków zamieszkujących ten 
kraj. W związku z tym zdecydowały się 
stworzyć bazę wiedzy o Polonii na Węg-
rzech, pomocnej w dotarciu do jak naj-
większej grupy Polaków. 

Milena, Ola, Kamila wiedziały już, 
że mają dużo materiału. Zaplanowały 
z trzymiesięcznym wyprzedzeniem dru-
gie spotkanie zainteresowanych człon-
ków PN, a także doradców zewnętrznych, 
przedstawicieli tzw. młodej Polonii na 
Węgrzech, którzy znają bardzo dobrze 
swoje środowisko. Przewidziały na war-
sztaty cały dzień. Nazwały je „Laborato-
rium pomysłów i dobrych rad”. 

Do spotkania starannie się przygoto-
wały: pracowały nad stworzeniem grupy 
doradców zewnętrznych, z którymi orga-
nizacja mogłaby współpracować na dal-
szych etapach, szczególnie we wdrażaniu 

programów dla młodzieży polonijnej. 
Spotkanie przebiegło po myśli inicjato-
rek: pozyskano nowych doradców – or-
ganizacje zewnętrzne. Umówiono się na 
trzecie spotkanie warsztatowe, podczas 
którego członkowie PN – korzystając 
z rad doradców zewnętrznych – stworzy-
li zrąb misji, wizji i celów oraz działań. 
Wszyscy zgodzili się co do konieczności 
pozyskiwania wolontariuszy spośród 
przedstawicieli młodego pokolenia Pola-
ków oraz budowania marki organizacji. 
Na tym etapie więcej członków organi-
zacji obdarzyło grupę inicjatywną zaufa-
niem.

Dzięki temu przykładowi widać, że 
(1) diagnoza może być trudna do przy-
jęcia, choć następująca po niej analiza 
organizacji pozwala uspokoić nastroje 
i dostosować strategię w korzystny dla 
wszystkich sposób (dla interesariuszy, 
organizacji oraz jej członków). Dlatego 
trzeba przejść cały proces i nie podda-
wać się mimo zniechęcenia. (2) Warto do 
procesu planowania strategii zaprosić 
specjalistów zewnętrznych jako dorad-
ców. (3) Również warte dostrzeżenia są: 
budowanie zaufania do grupy inicjującej 
planowanie strategiczne w organizacji 
przez metodyczną pracę, szerokie włą-
czanie pozostałych członków organizacji 
przy jednoczesnym nie obciążaniu ich 
szczegółową pracą, gdy jeszcze do pomy-
słu nie byli przekonani.
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Opracowanie misji i wizji

Misja to marzenie o lepszym świecie, 
który chcemy budować. Misja to jakby 
mała grudka materiału promieniotwór-
czego, który, jeżeli zostanie poddany 
właściwym reakcjom, potrafi wygene-
rować niewyobrażalne ilości energii 
i zmienić świat8.

Misja to słowne reprezentacja wizji 
organizacji. Określa ona sens jej istnie-
nia i prowadzonej działalności, jej cel 
oraz wartości, jakimi się kieruje. Misja 
pozwala wyznaczyć kodeks postępo-
wania, prowadzi do silnego utożsamie-
nie się członków z organizacji, buduje 
poczucie wspólnoty. To z kolei zwięk-
sza motywację i zaangażowanie oraz 
przyczynia się do powstania poczucia 

8  Podręcznik zarządzania NGO. Siła współpracy. Stra-
tegia organizacji, red. W. Wciseł, s. 4, Warszawa 2015.

odpowiedzialności za wspólnie prowa-
dzone działania i rozwój organizacji.

Dobrze sformułowana misja pomogła 
wielu organizacjom w dynamicznym roz-
woju. Ingvar Kamprad założyciel IKEA 
w 2007 r. w Testamencie Sprzedawcy 
Mebli, wyraził misję firmy następująco: 
Tworzenie lepszego życia na co dzień dla 
wielu ludzi poprzez oferowanie szerokiego 
asortymentu dobrze zaprojektowanych, 
funkcjonalnych artykułów wyposażenia 
domu w cenach tak niskich, by jak naj-
więcej ludzi mogło sobie na nie pozwolić. 
Konsekwentna realizacja powyższej misji 
pozwoliła sieci IKEA zawładnąć znacz-
ną częścią rynku wyposażenia wnętrz. 
Podobnie jest w przypadku Google’a – 
jego polityka budzi często kontrowersje, 
ale to misja jasno określa cel i płynące 
z jego realizacji korzyści: Naszą misją 
jest uporządkowanie światowych zasobów 
informacji, tak by stały się powszechnie 
dostępne i użyteczne. Misja jest podsta-
wowym elementem budowania komuni-
kacji zewnętrznej organizacji. 
 

 Zadanie 15. Refleksja nad misją 

Indywidualnie lub w małych grupach zasta-
nówcie się i spiszcie: 
• Po co istnieje organizacja?
• Po co działa organizacja?
• Jakie zaspokaja potrzeby?
• Co w waszej działalności jest najważniejsze? 

Co was inspiruje?
• Wobec kogo czujecie się odpowiedzialni? 

Komu służy wasza praca?
• Jakie problemy chcecie rozwiązać?
• Dlaczego ważne jest to, co robi wasza organi-

zacja?
• Co wnosi wasza organizacja w otaczający was 

świat?

I kilka pytań, które odnoszą się do zbadania 
waszej wewnętrznej motywacji oraz zgody na 
wypracowaną misję: 
• Czy widzisz swoje miejsce w realizacji tej 

misji?
• Czy chciałabyś/chciałbyś pracować dla orga-

nizacji, która ma taką misję?

Misja powinna być:
• Możliwie krótka – jedno zdanie, może być 

podrzędnie złożone. 
• Pozytywna – optymistyczna, mówiąca o do-

bru, które robicie jako organizacja.
• Zrozumiała – wyrażona prostym i zrozumia-

łym dla każdego językiem.
• Autentyczna – odzwierciedlająca rzeczywistą 

działalność organizacji.

Misja waszej organizacji: 
Wpisz w sztandar misję swojej organizacji.

Jeśliby misję nazwać powołaniem, siłą pory-
wającą i motywującą do pracy, to wizję należy 
określić jako obraz przyszłości, do jakiej praca 
ma nas zbliżyć. Wszyscy menadżerowie, któ-
rzy z małych przedsięwzięć zbudowali wielkie 
działania, zapewne byli wizjonerami. Historia 
społeczna i gospodarcza zna bardzo wielu ta-
kich wizjonerów9. Jednym z nich był założyciel 
światowego koncernu Coca Cola. Jego hasło 
brzmiało: Coca cola – w zasięgu ręki każdego 
człowieka na Ziemi. 

Wizja nie tylko wskazuje drogę, często jest też 
intuicyjnym wyobrażeniem wewnętrznych am-
bicji, aspiracji i marzeń członków organizacji. 
Wizję prezentuje się zawsze w czasie teraźniej-
szym, prawdopodobnie po to, żeby podkreślić, 
że jest czymś osiągalnym. W formułowaniu 
wizji mogą być pomocne zbiór wartości, które 
zdefiniowaliście wcześniej oraz metafory okre-
ślające organizację („moja organizacja jest dla 
mnie jak…”). 

9  Podręcznik zarządzania NGO. Siła współpracy. Stra-
tegia organizacji, red. W. Wciseł, s. 5, Warszawa 2015.
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 Zadanie 16. Symboliczne zwierzę 

Wyobraź sobie, że waszą organizację można 
scharakteryzować symbolicznie poprzez porów-
nanie do różnych przedmiotów, zwierząt lub 
zjawisk. Jakim zwierzęciem byłaby twoja orga-
nizacja?

Następnie zastanówcie się w grupie:
• Jakie cechy opisanego zwierzęcia ma twoje 

organizacja?
• Co je wyróżnia?
• Co czyni skutecznym?

 Zadanie 17. Zilustruj swoje marzenie 

Zrelaksuj się. Pomyśl o swoich potrzebach, 
pragnieniach i marzeniach. A teraz wyobraź 
sobie siebie oraz swoją organizację za rok, dwa, 
trzy, cztery lata. Każdy z uczestników powinien 
mieć możliwość swobodnego zaprezentowania 
swojej wizji – warto wyposażyć się w kredki, 
flamastry, długopisy, post-ity, kartki różnych 
formatów. 

Oddając się marzeniom, trzeba zadać bardziej 
doprecyzowujące pytania, np.: 
• Na czym będzie polegała zmiana, którą chce-

cie wprowadzić jako organizacja polonijna?
• Jak będzie wyglądał świat, wasza organizacja, 

otoczenie i Polonia, gdy ta zmiana nastąpi?
• Na czym polega różnica między organizacją 

jaką znasz dziś a organizacją z twojej wizji?
• Czy widzisz swoje miejsce w tej wizji?

Zapiszcie wizję organizacji w jedno- lub paroz-
daniowej formule, która opisze jaką przyszłość 
chcecie tworzyć.
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Korzenie strategii i jej  
3 składowe  

Sun Zi, chiński filozof, żyjący w VI w. 
p.n.e., stworzył najstarsze znane nam 
opracowanie strategii. Rzecz, jak się 
łatwo domyślić, dotyczyła wojny. 13 
rozdziałów Sztuki wojennej jest dowodem 
na to, że w starożytności odróżniano 
taktykę od długofalowej strategii. Tą 
drogą poszli następcy Sun Zi. 

Najsłynniejszy z nowożytnych stra-
tegów, pruski generał Claus von Clau-
sewitz, w książce z 1831 r. pt. O wojnie 
rozróżnił strategię wojenną, taktykę 
i działania operacyjne.

Z czasem planowanie strategiczne 
ewoluowało, zostało przeniesione do 
wielkiego przemysłu, a następnie do po-
lityki, żeby w końcu stać się powszechną 
praktyką w instytucjach publicznych, 
urzędach, a także organizacjach poza-
rządowych. W przypadku tych ostatnich, 
do sukcesu strategii przyczynił się Peter 
Drucker, nazywany w środowisku NGO 
„Papieżem Zarządzania”.

Wszyscy wymienieni strategowie 
wskazywali trzy komponenty strategii: 

1. cele strategiczne – to będą nasze 
cele długofalowe;

2. działania taktyczne – w przy-
padku NGO będzie to opracowanie 
planu działań na rok;

3. cele operacyjne – szczegółowo 
opisują etapy realizacji działań 
taktycznych. 

Aby przybliżyć wam różnicę pomię-
dzy tymi trzema składowymi, posłużę się 
ilustracją z pola bitwy.

Część III.  
Budowanie strategii
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Gdzieś na wzgórzu, w zamaskowanym okopie przebywa 
generał, który będzie głównym dowódcą odpowiedzialnym 
za przeprowadzenie wielkiej bitwy. Generał wyposażony jest 
w specjalne lornetki, mapy i informacje wywiadowcze doty-
czące potencjału przeciwnika, posiada dokładną wiedzę o polu 
bitwy. Najpierw zapoznaje się ze wszystkimi informacjami, 
analizuje teren, bada możliwe zagrożenia, stara się dostrzec 
szanse, ocenia silne i słabe strony swojego wojska oraz woj-
ska przeciwnika. W efekcie, na podstawie analiz wypracowuje 
strategię przeprowadzenia bitwy i jej wygrania. Jej elemen-
tem są działania taktyczne. Planuje zatem: jeden z mostów 
trzeba wysadzić, inny za wszelką cenę ocalić, zdobyć wieżę 
kościelną, a z rzeki zrobić linię obronną. Działania taktyczne 
koordynuje w czasie (tzn. jego plan wyposażony jest w daty 
i godziny). Plan taktyczny opracowuje razem z oficerami 
średniego szczebla. Następnie oficerowie razem z podofice-
rami opracowują plany operacyjne zrealizowania poszcze-
gólnych celów taktycznych, na przykład wysadzenia mostu 
w powietrze w ściśle określonym czasie. Rozpisują zadania 
dla poszczególnych żołnierzy z drużyny, którzy będą wykony-
wać tę operację. W momencie, w którym gotowe są wszystkie 
plany, można przystąpić do ich wdrażania, czyli rozpoczęcia 
bitwy. Osiągnięcie sukcesu nadal zależy od wielu czynników 
(strategia mogła być nietrafna, generał mógł źle ocenić moż-
liwości, oficerowie lub żołnierze źle wykonali swoje zadania, 
mogły popsuć się urządzenia wojskowe itd.). Dobra strategia 
to zwiększenie szans na powodzenie. Bez strategii szanse na 
wygranie bitwy są zerowe, czyli im lepsza strategia oraz pla-
ny taktyczne i operacyjne, tym większa szansa na osiągnięcie 
sukcesu. Ilustracja z pola bitewnego dokładnie oddaje sytua-
cję, w jakiej znajduje się każda organizacja. Zasady działania 
są analogiczne10.

10  Podręcznik zarządzania NGO. Siła współpracy. Strategia organizacji,  
red. W. Wciseł, s. 10, Warszawa 2015.

Typy strategii11

W pracy z organizacjami pozarzą-
dowymi, instytucjami i firmami, często 
pojawiają się określone typy strategii. 
Przyjrzyjcie się im, może w którymś 
z nich odnajdziecie spełnienie waszych 
potrzeb dotyczących planowania strate-
gicznego? 

• Strategia wyjątkowości – pro-
wadzicie działalność, jakiej nie 
prowadzi żadna inna organizacja 
w danym regionie. 

• Strategia ukierunkowana – kieru-
jecie działania do konkretnej grupy 
odbiorców (np. instytucja pomaga-
jąca dzieciom chorym na autyzm).

• Strategia jakości – robicie to, co 
inne organizacje. Jednak wyróżnia 
was wysoka jakość działań. Jest to 
dość trudna strategia w przypadku 
dużej konkurencji i nieprzychyl-
ności środowiska, gdyż zakłada 
nie tylko bycie najlepszym, lecz 
również wykreowanie przekonania 
w otoczeniu, że tak jest. Wymaga 
także posiadania specjalistycznej, 
unikatowej wiedzy. 
 

11  Tekst na podstawie: http://poradnik.ngo.pl/strategie-
-dla-organizacji-pozarzadowych oraz na podstawie opra-
cowania Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, 
Pozaformalna Akademia Jakości Projektu, cz. 5 Analiza 
Potrzeb, FRSE, Warszawa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Strategia zmiany społecznej – 
podejmowanie działań, mających 
na celu wprowadzenie trwałych 
zmian, np. angażowanie się w po-
litykę, tworzenie z innymi organi-
zacjami i instytucjami koalicji na 
rzecz zmian.

• Strategia powielania – realizu-
jecie działania, które mają powie-
lać swoje rezultaty. Innymi słowy: 
docieracie do innych stowarzyszeń, 
organizacji i fundacji, które przeka-
zują waszą misję i wizję dalej.

• Strategia dochodowej misji – ce-
lem takiej strategii jest wypracowa-
nie przez organizację środków na 
swoją działalność.

http://poradnik.ngo.pl/strategie-dla-organizacji-pozarzadowych
http://poradnik.ngo.pl/strategie-dla-organizacji-pozarzadowych
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Nie jest powiedziane, że w przypad-
ku każdej organizacji polonijnej obra-
na musi zostać strategia wyjątkowości. 
Zdarzają się sytuacje występowania 
wielu organizacji polonijnych na danym 
terenie (jak np. w Budapeszcie); wówczas 
można zastosować strategię ukierun-
kowaną. Bądź, jak w przypadku Islandii, 
strategię jakości.

Strategie, które warto wdrażać są 
przede wszystkim odważne (mają odro-
binę wizjonerstwa, a nawet szaleństwa), 
wychodzące poza schematy i propo-
nujące nowe rozwiązania. Niezależnie 
od tego, jaką drogę obierzecie, musicie 
pamiętać, że ściśle wiąże się ona z proce-
sem wdrożenia, który nieraz jest barierą 
nie do przejścia. Jeśli zabraknie dobrej 
realizacji, to ogrom pracy, nowe pomysły, 
wypracowana wizja i misja, opracowane 
plany pójdą na marne. Dlatego też, aby 
pokonać tę barierę, trzeba określić cele 
strategiczne i operacyjne.  

Bądź SMART. Stawianie 
celów

Powróćmy do trzech komponentów 
strategii. Waszym zadaniem będzie po-
stawić przed sobą cele, według ustalone-
go już porządku: 
1. cele długofalowe,
2. cele na najbliższy rok,
3. cele operacyjne (działania).

Przy tworzeniu celów należy pamię-
tać, że prawidłowo określony cel strate-
giczny/długofalowy:

• dotyczy organizacji jako całości;
• wypływa z misji/wizji i jest z nią 

powiązany;
• jasno określa kierunek działań;
• jest skoncentrowany na rezulta-

tach;
• jest spójny z innymi celami strate-

gicznymi – wspólnym mianowni-
kiem może być rozwój organizacji; 

• jest realistyczny i osiągalny.

Funkcją celów strategicznych – tych 
długofalowych i tych wyznaczonych na 
najbliższy rok – są cele operacyjne, czyli 
działania jakie podejmujecie, aby zre-
alizować strategię organizacji. W dużej 
mierze pokrywają się one założeniami, 
ale cel operacyjny dodatkowo:

• jest skoncentrowany na wynikach, 
a nie tylko na działaniach (to za-
łożenie jest bardzo pomocne przy 
planowaniu ewaluacji);

• jest krótki, składa się z etapów, 
określonego jasno harmonogramu 
działań;

• zostaje powierzony do realizacji 
konkretnym osobom i grupom. 

W zadaniu 10 zbadaliśmy wasze in-
dywidualne umiejętności. Warto w tym 
momencie sięgnąć po koło kompetencji, 
aby mądrze rozdzielić działania, zgodnie 
z predyspozycjami osób (tak się tworzy 
kultura organizacji pracy).

W określeniu, czy cel jest dobrze sfor-
mułowany warto posłużyć się analizą 
SMART. Jest to zarówno skrót, jak i słowo, 
które po angielsku oznacza „bystry, spryt-
ny”. SMART wskazuje pięć cech, które 
powinien mieć dobrze postawiony cel.

Cel powinien być:

Sprecyzowany 
Dobry cel musi być sprecyzowany. 

Mierzalny 
Cel powinien być mierzalny. For-
mułując strategię pomyślcie, czy 
jej rezultaty da się przedstawić za 
pomocą liczb. 

Atrakcyjny 
Cel powinien być atrakcyjny, musi 
pociągać. Warto więc zadać sobie 
pytanie: czemu chcę realizować ten 
cel? Co mi to da? Co zyskam? Za-
stanówcie się, czy cele są dla was 
atrakcyjne i czy was motywują. 

Realistyczny
Cel musi być osadzony w realiach 
waszej organizacji, jej możliwoś-
ciach i zasobach. 

Terminowy 
Cel musi być określony w czasie. 
Ustalcie termin, w jakim chcecie 
poszczególne działania i cele opera-
cyjne zrealizować. 

S

M

A

R
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 Zadanie 18. Od celu do działania 

Ustalcie, jakie są cele strategiczne. Odwołajcie 
się do misji i wizji waszej organizacji. Postaw-
cie przed sobą takie cele, których osiągnięcie 
będzie jednocześnie realizacją waszej wizji. 
Celów strategicznych powinno być nie więcej 
niż pięć i nie mniej niż dwa. Zamiast wrzucać 
wszystko do jednego worka należy podzielić 
cele na mniejsze części, pozwoli to uniknąć im-
prowizacji i działania ad hoc. Warto wyznaczyć 
minimum dwa cele działań waszej organizacji. 
Powinniśmy być realistami, dlatego celów nie 
powinno być więcej niż pięć. Poza tym w trakcie 
np. ewaluacji i monitoringu strategii niektóre 
założenia, a co za tym idzie i cele mogą ulec 
modyfikacji. W związku z tym należy zachować 
umiar przy ich wyznaczaniu. Jeśli ograniczymy 
ich liczbę, będą one dla was wyraźnym i moty-
wującym kierunkowskazem, a nie przeszkodą 
czy obciążeniem. 

Z każdego z celów strategicznych wyprowadźcie 
cele operacyjne. W sformułowaniu ich pomogą 
wam diagnoza otoczenia, analiza SWOT, analiza 
organizacji (siły napędowe, interesariusze). 

Do każdego z celów operacyjnych dobierzcie 
najlepsze dostępne wam metody. Posłużcie się 
przy tym mapą zasobów, sięgnijcie też pamięcią 
do waszych indywidualnych kompetencji. 

Spiszcie szczegółowo działania. Tutaj przydatne 
będą wnioski z diagnozy. Z kalendarzem w ręku 
utwórzcie harmonogram na najbliższy rok.

Upewnijcie się, że zaplanowane działania speł-
nią wasze cele. Sformułujcie do każdego z celów 
rocznych wskaźniki ich realizacji. Na przykład 
cel „pozyskanie nowych członków i partnerów” 
mógłby mieć wskaźnik: 10 osób więcej pracu-
je przy stałych projektach, przedstawiciele 2 
instytucji przychodzą na nasze spotkanie świą-
teczne. 

Ustalcie szczegóły operacyjne działań:
• Kto będzie odpowiedzialny za realizację kon-

kretnych zadań (cel sprecyzowany i atrakcyj-
ny)? 

• Ile czasu zajmie realizacja (cel realistyczny 
i terminowy)? Zweryfikujcie wasze plany, 
święta, możliwości czasowe.

• Po czym rozpoznacie, że osiągnęliście zamie-
rzone cele (cel realistyczny i mierzalny)?

 

misja

cele 
długofalowe

cele na 
najbliższy rok

cele 
operacyjne

cele 
strategiczne



Po drugie: strategia Po drugie: strategia78 79Część III Budowanie strategiiCzęść III Budowanie strategii

O tym, że warto być elastycznym, gdy zmieniają się 
okoliczności [Is]

Zespół Projekt:Polska.is (PP.is) był 
zadowolony z siebie po warsztatach 
planowania strategicznego. Aleksan-
dra, Tomek, Alicja, Leszek i Karolina 
czuli, że wypracowali naprawdę spo-
ro. Po marcowym warsztacie przyszły 
Święta Wielkanocne, a po nich roz-
począł się okres urlopowy (w Islandii 
zaczyna się on już na początku maja 
i trwa do końca września). W związku 
z tym, choć wszyscy członkowie ze-
społu byli zaangażowani w tworzenie 
strategii i wiązali z nią duże nadzieje, 
trudno było im się zebrać przez tych 
kilka miesięcy. Kolejne spotkania po-
święcone dopracowaniu planu strate-
gicznego odbywały się według planu, 
jednak zawsze kogoś brakowało. 

Tymczasem okoliczności ze-
wnętrzne się dramatycznie zmieniały. 
W czerwcu Europę zaskoczyła dekla-
racja Wielkiej Brytanii o opuszczeniu 
Unii Europejskiej. W konsekwencji 
wielu Polaków zamieszkujących Anglię 
i Irlandię poczuło, że ich sytuacja ży-
ciowa jest zagrożona i zaczęło intere-
sować się Islandią jako potencjalnym 
kierunkiem migracji. PP.is wiedziało to 
tym między innymi z grupy „Polacy na 
Islandii”, którą niegdyś na Facebooku 
założył Tomek, a która posłużyła na 

początku procesu budowania strategii 
jako narzędzie badawcze. Od czerw-
ca liczba zainteresowanych tą grupą 
gwałtownie wzrosła. Również pytania 
na niej, dotyczące warunków życia na 
Islandii (ile kosztuje chleb, jak zna-
leźć mieszkanie, gdzie szukać pracy, 
jakie są dodatki dla matek z dziećmi), 
świadczyły o tym, że prawdopodobna 
jest fala migracji Polaków z Wielkiej 
Brytanii. 

Również sytuacja poszczególnych 
członków Projekt:Polska.is uległa 
zmianie. Aleksandra zaczęła pracę na 
o wiele bardziej angażującym stano-
wisku. Tomek postanowił kandydować 
do islandzkiego parlamentu, w związ-
ku z czym swoją energię i czas wolny 
musiał przeznaczyć na kampanię, 
zamiast na pracę w organizacji. Życie 
innych również ulegało przemianom: 
przeprowadzki, narodziny dzieci, nowe 
możliwości w życiu osobistym i zawo-
dowym. 

Jasno powiedzieli sobie o tych 
zmianach dopiero w końcu wrześ-
nia, gdy po raz pierwszy spotkali się 
wszyscy na raz. Zaakceptowali je i po-
stanowili dostosować plany do rzeczy-
wistości. 

Głównym celem stało się zaplano-
wanie strategii w obliczu zmieniającej 
się populacji polonijnej w Islan-
dii. Umocniło się w nich postano-
wienie, aby łączyć Polskę i Islandię 
w sferze kulturowej.  Członkowie 
Projekt:Polska.is znali swoje mocne 
strony. Wiedzieli, że bardzo skutecznie 
komunikują się przez internet i po-
trafią stworzyć wspólnotę za pomo-
cą narzędzi online. Postanowili więc 
ograniczyć do minimum organizację 
wydarzeń kulturalnych na rzecz in-
formowania o tych już istniejących 
i tworzenia platformy do powstawania 
nowych. Postanowili, że będą dzielić 
się wiedzą ekspercką przydatną Po-
lakom na wyspie, że będąm.in. prze-
kazywać informacje o możliwości 
pozyskania grantów na wydarzenia 
kulturalne, artystyczne i edukacyjne, 
o szansach rozwoju własnego biznesu . 
„Będziemy budować infografiki i stro-
nę internetową pod potrzeby tych, 
którzy czują, że mają energie, chcą 
wykorzystać niszę, a brak im wiedzy 
eksperckiej czy odpowiednich  kontak-
tów itp.”  

Nastąpił też wyraźny podział pracy 
w zespole, zgodny z kompetencjami 
członków i ich możliwościami: wyłonił 
się podzespół ds. pracy z biznesem, 
kilka osób zajęło się planem finanso-
wym, a kilka następnych postanowiło 
opracować czytelne i spójne materiały 
promocyjne dostosowane do nowych 
działań organizacji. 

Często zdarza się tak, że w momen-
cie konstruowania strategii nie jeste-
śmy w stanie przewidzieć przyszłych 
wypadków. Projekt:Polska.is nie mógł 
w marcu przewidzieć Brexitu ani wielu 
komplikacji w życiu osobistym człon-
ków zespołu. Tym, na co mamy wpływ, 
jest nasza reakcja. Do zmieniających 
się okoliczności trzeba się dostosować. 
Paradoksalnie, plan strategiczny jest 
opracowany po to, aby go zmieniać. 



Po drugie: strategia Po drugie: strategia80 81Polska diaspora w krajach Unii Europejskiej

Dokument strategiczny

Efekty pracy z waszych spotkań 
zapiszcie w dokumencie. Będziecie 
mogli do niego sięgnąć za jakiś czas, po 
to żeby przypomnieć sobie poczynione 
ustalenia lub sprawdzić, jak wam idzie 
ich realizacja. Poniżej proponowana 
struktura dokumentu strategicznego, 
zaczerpnięta z zasobów Fundacji 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Poszczególne punkty można 
opublikować na stronie i udostępnić 
wszystkim zainteresowanym. Polecam 

również skonsultować je z ważniejszymi 
interesariuszami. Można zorganizować 
spotkanie specjalnie poświęcone 
strategii, lub przy okazji jakiegoś 
wydarzenia (działania) przedstawić 
zainteresowanym swoje pomysły. Ważne, 
aby poddać je pod dyskusję jako całość 
i wysłuchać komentarzy. Przy tej okazji 
zaprezentujecie się z dobrej strony, 
jako organizacja otwarta na waszą 
społeczność. 

Część IV.  
Co dalej?

Rozdział Zawartość

Wstęp/Misja
Jeśli zdecydujecie się na wstęp, powinien on zawierać krótki opis 
dokumentu i kontekst jego powstawania (okoliczności i czas). Napiszcie 
też, co oddajecie w ręce czytelników i w jakim celu, co to za dokument.

Misja/Wizja Wcześniej ustalone misja i wizja.

Opis organizacji  
i dotychczasowej  
działalności

To miejsce na krótki opis waszej organizacji, zespołu, działań, historii 
jej powstania.

Przewidywane trendy 
w waszym otoczeniu

Tutaj opiszcie, na jakie potrzeby środowiska chcecie odpowiedzieć 
poprzez działania planowane na najbliższe lata.

Kierunki 
strategiczne

Tutaj wpiszcie jakie obieracie kierunki działań w ramach waszej organizacji 
w związku ze zmianami (trendami) zachodzącymi w otoczeniu waszej 
organizacji.

Cele 
strategiczne

Przedstawcie pokrótce wasze cele strategiczne. Możecie również napisać 
w kilku zdaniach, jakimi metodami chcecie je osiągnąć. 

Implikacje
W tej części w pewnym sensie robicie podsumowanie powyższych punktów, 
czyli opisujecie rezultaty pożądanej przez was zmiany, którą chcecie 
osiągnąć poprzez swoje działania.

Implikacje 
finansowe

Krótki opis, jak chcecie finansować swoje działania, co zrobicie w celu 
pozyskania funduszy na realizację waszej strategii rozwoju.
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Wpierw wypiszcie cel strategiczny, 
następnie operacyjny, do którego będzie 
się odnosić poniższa tabela.

Cel strategiczny

Cel operacyjny

Jako formę ewaluacji strategii za-
planujcie sobie – najlepiej w odstępach 
kwartalnych – spotkania zespołu ds. 
strategii, podczas których będziecie 
mogli wspólnie przejrzeć dotychczasowe 
działania, porównać dane z poprzednimi 
okresami. Takie spotkanie jest bardzo 
ważne, dlatego warto zaplanować na nie 
co najmniej jeden dzień i zebrać wszyst-
kie opracowane przez was harmonogra-
my, cele, założenia oraz mierniki. 

Wdrożenie planu 

To moment rozruchu. Spisany przez 
was plan strategiczny określa kierunek, 
charakter działań i horyzont czasowy. 
W celu wdrożenia tych założeń w życie 
należy:

Opracować szczegółowy, krótkoter-
minowy plan, w którym wskażecie od-
powiednie osoby do przeprowadzenia 
zdiagnozowanych przez was działań. 
Zakreślicie horyzont czasowy kolejnych 
zadań i przypiszecie im odpowiednie 
operacyjne i strategiczne cele. Podob-
ne działanie wykonujecie, opracowując 
harmonogram projektu, dlatego wiem, 
że sobie świetnie poradzicie. Koniecznie 
pamiętajcie, aby wykorzystać zdobytą 
wiedzę nt. interesariuszy, indywidual-
nych umiejętności i preferencji członków 
organizacji oraz misji.

Ewaluacja

Ewaluacja służy autokontroli, to zna-
czy sprawdzeniu, czy założenia, plany 
i działania sprawdzają się; czy przynoszą 
zamierzony efekt; czy nadal odpowiadają 
na rzeczywiste wyzwania i potrzeby.  
Plan strategiczny, chociaż został opra-
cowany na 2–3 lata, nie jest „świętym 
dokumentem”, wręcz przeciwnie. Cała 
praca, którą włożyliście do tej pory po-
może wam skutecznie prowadzić kolejne 
działania i weryfikować plany. Strategię, 
misję, cele należy regularnie monitoro-
wać i w razie potrzeby zmieniać. 

Jeśli opracowany przez was krót-
koterminowy plan działań jest dobrze 
przygotowany, monitoring pójdzie wam 
z łatwością. Towarzystwo Inicjatyw 
Twórczych „ę” w swojej publikacji Stra-
tegia rozwoju. Zrób to sam. 11 kroków do 
strategii rozwoju domu kultury proponuje 
bardzo prostą i użyteczną tabelę, którą 
możecie modyfikować wedle własnych 
potrzeb. 

Działanie/
Program

Wskaźniki 
realizacji

Osoba 
odpowiedzialna/
współpraca

Harmonogram Źródła 
finansowania:
lokalne, europejskie 
i inne
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Celem projektu „Liderzy w organizacji 
mniejszościowej. Podnoszenie standar-
dów działania organizacji pracujących na 
rzecz aktywizacji młodych przedstawi-
cieli środowisk polonijnych”, w ramach 
którego powstał niniejszy podręcznik, 
było m.in. podniesienie potencjału or-
ganizacji polonijnych, działających 
w dziedzinie edukacji obywatelskiej 
wśród młodych przedstawicieli Polonii 
(w wieku od 18 do 35 lat) w krajach UE 
oraz opracowanie nowych narzędzi ma-
jących zwiększyć aktywność obywatelską 
młodych ludzi. Członkowie i członkinie 
organizacji polonijnych, z którymi pra-
cowałam, to osoby już zaangażowane 
w różnego rodzaju działania. Podczas 
szkolenia pojawiało się pytanie o to, jak 
zmobilizować „młodą polonię”, czyli oso-
by, które zmieniają swoje miejsce pobytu 
w wyniku migracji zarobkowych czy ro-
dzinnych. Chodzi tutaj o poszukujących 
pracę, wyjeżdzających na studia/prak-
tyki, młodzież szkolną, licealną, a także 
osoby chcące połączyć się z rodziną czy 
z partnerką/partnerem. Stworzenie stra-
tegii organizacji polonijnej opartej na 
rzeczywistym uczestnictwie młodzieży 
jest poważnym wyzwaniem.

Strategia organizacji polonijnej (i nie 
tylko) wobec młodzieży ma swoją spe-
cyfikę. Przed jej stworzeniem należy się 

zastanowić, co stoi za sformułowaniem 
„zaangażowanie młodzieży” (zgodnie 
z przyjętym przez Unię Europejską za-
łożeniem terminem „młodzież” określa 
się grupę między 13 a 35 rokiem życia, 
co oznacza, że w jej skład wchodzą oso-
by o bardzo różnym poziomie rozwoju 
i bardzo zróżnicowanych potrzebach). 
Czy chodzi o udział w organizowanych 
przez was wydarzeniach, czy o współpra-
cę z waszą organizacją i zaangażowanie 
w działania na rzecz społeczności (w tym 
przypadku Polonii).

Aby móc zaprosić młodzież do uczest-
nictwa, trzeba odpowiedzieć na pytanie: 
w czym ma ona uczestniczyć? Poprzed-
nie rozdziały tej publikacji były formą 
zaproszenia was do stworzenia strategii, 
zbudowania krótko- i długoterminowego 
planu działania, określenia priorytetów 
oraz wartości waszej organizacji. Wie-
rzę, że dzięki waszej pracy nad strategią 
organizacji, odpowiedź na to pytanie nie 
nastręcza wam problemów. Spójrzcie na 
misję i wizję. Na zaplanowane przez was 
cele. Teraz zastanówmy się nad form-
ami uczestniczenia i zaangażowania 
młodych ludzi. Uczestnictwo w waszych 
projektach powinno być dla polonijnej 
młodzieży korzystne, motywujące, roz-
wijające. 

Część V.  
Specyfika strategii 
wobec młodzieży 
w organizacjach 
polonijnych
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Jak to osiągnąć? Szukając odpowiedzi, 
sięgnęłam po omawiane w publikacjach 
modele aktywizacji młodzieży. Pierw-
szym z nich jest drabina uczestnictwa 
– model różnych stopni partycypacji 
młodzieży opracowany przez Rogera 
Harta12. Przejdźmy od dołu do góry, jak 
po drabinie.

12  Źródło: „Uczestnictwo młodzieży”, Pakiet Edukacyjny 
Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu, część 1, Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji, Program „Młodzież w działaniu”.

Pierwsze trzy szczeble (1–3) to dzia-
łania pozornie angażujące młodzież; 
kolejne pięć (4–8) określa prawdziwe 
uczestnictwo młodzieży. Drabina Harta 
zakłada rozwój uczestnictwa, tzn. moż-
liwość przechodzenia na coraz wyższe 
stopnie zaangażowania. 

Niektórzy badacze twierdzą, że nie 
wszyscy ludzie muszą być tak samo za-
angażowani, żeby czuć satysfakcję ze 
swoich działań (nie wszyscy chcą się 
aktywnie angażować, brać odpowie-
dzialność, prowadzić własne projekty, 
czyli działać na poziomie 6–7 szczebla). 
„Z punktu widzenia wspierania uczest-
nictwa najważniejsze jest zapewnienie 
młodzieży polonijnej takich możliwości 
zbierania doświadczeń, rozwoju, uczenia 
się, które pozwolą im na osobisty i spo-
łeczny rozwój niezależnie od poziomu 
uczestnictwa”.

Część V Specyfika strategii wobec młodzieży...

8 
szczebel

inicjatywa młodzieży, decyzje podejmowane w partnerstwie: Projekty są 
proponowane, inicjowane przez młodzież, a decyzje są wspólnie podejmowa-
ne z członkami organizacji. Są to działania, które dają poczucie sprawczości 
i odpowiedzialności waszych odbiorców, mocno angażują ich w działania 
waszej organizacji, co zaprocentuje w przyszłości.

7 
szczebel

inicjatywa i kierownictwo młodzieży: Młodzi ludzie są pomysłodawcami 
i zarazem realizatorami projektu. Wasza organizacja pełni tylko rolę 
wspierająca, np. udostępnia lokal. 

6 
szczebel

inicjatywa organizacji, decyzje podejmowane z młodzieżą: Projekty 
i programy są podejmowane przez was, jednak decyzje o ich realizacji 
podejmujecie wspólnie. 

5 
szczebel

konsultacje i informowanie: Młodzież pełni rolę konsultantów, 
ocenia zaproponowane przez was projekty. Ten krok można zrealizować, 
prezentując np. wasze pomysły na projekty w ramach strategii i zarządzić 
głosowanie drogą internetową. 

4 
szczebel

przydzielenie zadań i informowanie: Młodzieży będącej w szeregach waszej 
organizacji są przydzielane konkretne zdania. 

3 
szczebel

uczestnictwo na pokaz: Pozornie zaprasza się młodzież do współpracy, 
w rzeczywistości jednak nie bierze się jej głosu pod uwagę podczas 
planowania działań. 

2 
szczebel

„dekoracja”: Wykorzystuje się wizerunek młodych ludzi, ale w zamian 
nie oferuje się realnego współuczestnictwa w pracach organizacji. 

1 
szczebel

manipulacja: Wykorzystuje się młodzież wyłącznie powołując się na jej po-
trzeby, w uzasadnieniu dla danego projektu, nie włączając jej w działania.
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W opracowaniach poświęconych 
angażowaniu młodzieży mówi się rów-
nież o modelu uczestnictwa Harry’ego 
Shiera13. Polega on na przeprowadzeniu 
ankiety wewnątrz organizacji na temat 
gotowości, możliwości i zobowiązań or-
ganizacji w kontekście strategii uczest-
nictwa młodych ludzi. Odpowiedzi na 
poniższe pytania pomogą wam podczas 
ewaluacji strategii oraz przy planowaniu 
kolejnych działań. A przede wszystkim 
pozwolą wam porównać poziomy anga-
żowania młodzieży: ten, który obecnie 
reprezentujecie z tym, który chcieliby-
ście osiągnąć. 

13  Źródło: http://www.dobrezycie.org/publikacje/party-
cypacja-mlodziezy. 

Pytania określające gotowość orga-
nizacji:
• Czy jesteście gotowi na podejmowanie 

działań, które umożliwią realizację dane-
go poziomu zaangażowania młodzieży?

• Czy jesteście chętni by słuchać, wspie-
rać młodzież w wyrażaniu jej poglądów 
i brać je pod uwagę?

• Gdzie w was samych przebiega granica 
angażowania młodzieży? 

• Czy jesteście gotowi włączyć ją w podej-
mowanie decyzji i zarządzanie organiza-
cją?

Pytania określające możliwości 
w organizacji:
• Czy wasza organizacja/instytucja stwa-

rza młodzieży możliwości uczestniczenia 
w jej działaniach?

• Czy podejmujecie odpowiednie działania, 
wprowadzacie metody pracy ułatwiają-
ce młodzieży uczestniczenie w waszych 
działaniach?

• Czy dokonaliście zmian w dotychczaso-
wych procedurach i tworzycie nowe, które 
ułatwią młodzieży to uczestnictwo?

• Pytania określające zobowiązania or-
ganizacji

• Czy wasza organizacja/instytucja ma 
wypracowane standardy gwarantujące 
młodzieży możliwość uczestniczenia?

• Na ile młodzież może liczyć na to, że bę-
dzie nie tylko słuchana, ale też włączana 
w podejmowanie decyzji i zarządzanie 
organizacją? 

• Jakie konkretnie rozwiązania przyjęte 
w waszej organizacji dają młodym gwa-
rancję, że będą faktycznie włączani?

Jak pokazują liczne publikacje (zaj-
rzyjcie do bibliografii), jest wiele form 
angażowania oraz włączania młodych lu-
dzi w działania organizacji. Najważniej-
sze, abyście tworząc strategię, pamiętali 
o odbiorcach oraz was samych, zbadali 
realne potrzeby wasze i waszej grupy 
docelowej. A na podstawie tych danych 
zbudowali strategię, która przyniesie 
wam dużo satysfakcji i radości.  

Słowo na koniec
Czytelniku! Czytelniczko! Dzięku-

ję Wam, że zechcieliście zapoznać się 
z powyższą publikacją. Wierzę, że odna-
leźliście w tym opracowaniu inspirujące 
informacje, narzędzia i sposoby rozwoju 
waszej organizacji. Polecam waszej uwa-
dze wymienione w bibliografii pozycje, 
które i dla mnie były nieocenioną pomo-
cą przy pisaniu tego tekstu. 

http://www.dobrezycie.org/publikacje/partycypacja-mlodziezy
http://www.dobrezycie.org/publikacje/partycypacja-mlodziezy
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Aneks – ćwiczenia, 
przydatne narzędzia

Aneks – ćwiczenia, przydatne narzędzia

W powyższym podręczniku często zachęcam 
was do burzy mózgów. Powstaje jednak pytanie, 
jak poradzić sobie z masą wygenerowanych pomy-
słów i jak dokonać selekcji? Poniżej przedstawiam 
kilka sposobów i dodatkowych narzędzi do korzy-
stania podczas planowania strategii.

Grupowanie
Przed wami ogrom zapisanych post-itów. Czy 

wyłania się z nich jakiś motyw przewodni? Na 
przykład zrobiliście burzę mózgów na temat tego, 
czym dla was jest strategia. Warto teraz przyjrzeć 
się hasłom i pogrupować je w oddzielne kategorie. 
A kiedy już to wykonacie, zastanówcie się, jak po-
szczególne zbiory nazwiecie. Zapiszcie rezultaty. 

Inwestowanie
Kolejny sposób na selekcję informacji, który 

dobrze się sprawdza w pracy metodą burzy móz-
gów. Każdy z uczestników zespołu dostaje wirtual-
ne 100$ do zainwestowania w 3 dowolne projekty 
w wybranej przez siebie kwocie, np. 10$, 30$ i 60$. 
Następnie wszyscy liczymy, który projekt zebrał 
największy wirtualny kapitał. Polecam wykorzy-
stać do tego post-ity w trzech różnych kolorach 
(najmniejsze nominały np. na niebieskich kartecz-
kach, średnie na zielonych, a najwyższe na żół-
tych). Nie zapomnijcie napisać na karteczce kwoty. 
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Lejek pomysłów
To moje ulubione narzędzie. Poznałam je pod-

czas warsztatów Design Thinking. Jak to w lejku 
wybieramy samą esencję. Spróbuj i ty wyciągnąć 
ze swojej strategii to, co najważniejsze. „Umieść” 
wszystkie pomysły na działania w pierwszej, naj-
szerszej warstwie naczynia. Następnie przenieś 
poziom niżej tylko te pomysły, które są powiązane 
z misją waszej organizacji. Odetnij górną część, 
zapomnij o niej. Poziom niżej przenieś tylko te 
pomysły na działania, które według analizy i po-
dług zasobów są wykonalne lub też które służą 
potrzebom pracowników/członków zespołu. Ode-
tnij górną część. Do ostatniej warstwy lejka prze-
suń te pomysły na działania, które są najbardziej 
interesujące. Odetnij górna część, zapomnij o po-
zostałych.

Lejek pomysłów można wykorzystać przy opra-
cowywaniu celów operacyjnych do celów strate-
gicznych. Zdarza się, że lista celów jest bardzo 
bogata, dlatego warto „odlać” część z nich i zasta-
nowić się nad zagadnieniami w poszczególnych 
etapach.

Włóżcie tutaj wszystkie wasze pomysły 
Grafiki z postitami 

Następnie z górnej warstwy 
przenieście do niższej te, które 

spełniają wasze założenia.
Wynika z misji

z wykonalnych
wybierzcie  

interesujące

projekt/działanie WOW, 
które najbardziej 

Was podziąga

Wybierzcie te, które według  
waszych analiz, zasobów, po-
trzeb rozwoju pracowników 

są wykonalne
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Elevator pitch
Krótko, ciekawie, na temat. Metoda pochodzi 

ze świata biznesu, wymyślona została w Kalifornii. 
Jest to forma krótkiej prezentacji pomysłu, trwa-
jącej od 30 do 60 sekund, czyli tyle, w ile średnio 
pokonujemy kilka pięter, jadąc windą. W ten spo-
sób można przećwiczyć prezentowanie działań, 
misji albo założeń projektu waszej organizacji. 
Możecie to narzędzie wykorzystać podczas prac 
waszego zespołu lub spotkania z interesariusza-
mi. Najważniejsze jest to, że po waszej minutowej 
przemowie, będziecie mogli zebrać interesujące 
sugestie i poznać reakcje innych osób. Informacja 
zwrotna od waszego słuchacza jest cennym źród-
łem wiedzy na temat tego, czego zabrakło, co było 
niezrozumiałe, a co jest ciekawe i intrygujące.

Przygotowując się do prezentacji, określcie: 
• Jaki problem chcecie rozwiązać? Jaką potrze-

bę waszych odbiorców chcecie zaspokoić?
• Kto ma ten problem? 
• Jakie jest rozwiązanie? Jak będzie działać? 
• Jakie korzyści osiągną wasi odbiorcy? Co się 

zmieni w ich życiu? Można sięgnąć do misji 
lub odmalować wizję po zmianie. 

Poniżej szablon do wykorzystania. Polecam, 
abyście najpierw sprawdzili tę metodę w swoim 
gronie, a potem zaczęli jej używać przy opracowy-
waniu waszej komunikacji z otoczeniem. 

Jaki problem rozwiązujecie?

Kto ma ten problem?

Czym jest rozwiązanie?

Jakie są korzyści dla waszych odbiorców?
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PAJP (Pozaformalna Akademia Jakości Projektu) to 
autorski projekt szkoleniowy Narodowej Agencji Programu 
„Młodzież w działaniu”, który realizowany jest od 2007 r. 

Agata Nowotny, Strategia rozwoju Zrób to sam. 11 
kroków do strategii rozwoju Domu Kultury, Stowarzyszenie 
Inicjatyw Twórczych „ę”. 

Skuteczna praca z młodzieżą. Przewodnik po partycypacji 
młodzieży, Pracownia Badań Innowacji Społecznych Stocz-
nia.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agen-
cja Programu Erasmus+, Pakiet Szkoleniowy 1.

Autorka

Barbara Domaradzka 
Z wykształcenia trenerka umiejętności mięk-
kich (IPSIR UW, studia podyplomowe), z pasji 
animatorka społeczno-kulturalna. Jej misją jest 
budowanie: relacji międzyludzkich, konstrukcji 
architektonicznych i społeczeństwa obywatel-
skiego. Każdą wolną chwilę poświęca edukacji 
i rozwojowi oraz współpracy z ludźmi. Prowadzi 
warsztaty międzypokoleniowe, pomaga organiza-
cjom w tworzeniu strategii rozwoju, zajmuje się 
edukacją kulturalną dzieci i młodzieży. Obecnie 
pracuje jako Kierownik Działu Strategii Kultury 
w Narodowym Centrum Kultury.  
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Realizatorzy Projektu

Fundacja Szkoła Liderów to instytucja dbająca o jakość 
życia publicznego w Polsce i wśród Polaków za granicami. 
Od ponad 20 lat pracujemy na rzecz rozwoju świadome-
go, opartego na wartościach przywództwa. Wynajdujemy 
i wspieramy liderów z organizacji pozarządowych, instytucji 
samorządu terytorialnego oraz z partii i organizacji poli-
tycznych. Wierzymy, że to właśnie osoby o zdolnościach 
przywódczych, pociągające za sobą innych, są motorem 
zmian.

Fundacja jest miejscem spotkania i dialogu. W naszych 
programach uczestniczą osoby z różnych opcji politycznych 
i społecznych. Konfrontacja z innym punktem widzenia jest 
jednym z podstawowych narzędzi Szkoły: pomaga budo-
wać kulturę dyskusji opartą na szacunku, a także wzmacnia 
świadomość własnego systemu wartości i wywodzącej się 
z niego tożsamości.

Uczestnictwo w programach Fundacji jest silnym do-
świadczeniem rozwojowym, dla wielu Absolwentów staje 
się punktem zwrotnym w ich karierach publicznych. Szko-
ła Liderów wyposaża ich w narzędzia do przeprowadzania 
zmiany i wywierania wpływu, pogłębia samoświadomość 
i stwarza możliwości dalszego rozwoju.

Podstawowe programy Fundacji, dzięki zaangażowaniu 
donatorów i darczyńców, pozostają od wielu lat bezpłat-
ne. Szkoła Liderów oferuje indywidualnie dopasowane do 
potrzeb klienta programy i usługi. Zysk z działalności go-
spodarczej w całości przeznaczany jest na cele statutowe 
organizacji.

Stowarzyszenie Kulturalne Polonia Nova działa od 
roku 2007. Do głównych celów stowarzyszenia należy pro-
mocja kultury i nauki polskiej, edukacji alternatywnej, 
w tym edukacji dorosłych, wspieranie animacji ruchu kultu-
ralnego polskiej mniejszości na Węgrzech oraz działanie na 
rzecz integracji polskich ośrodków kulturalnych i organiza-
cji polonijnych na świecie. 

Od początku swego istnienia Stowarzyszenie Polonia 
Nova kładło duży nacisk na aktywizację zamieszkującej 
Węgry młodzieży polskiej i posiadającej polskie korzenie. 
Zachęcamy do czynnego uczestnictwa w życiu polonijnym, 
co realizujemy poprzez poszukiwanie nowych form dzia-
łalności, które są atrakcyjne dla młodych ludzi, zacieśnia-
ją ich związki z Polską, rozwijają wiedzę na temat historii 
i współczesnej kultury polskiej, a jednocześnie dają możli-
wość rozwoju własnej kreatywności oraz kształcą przyszłych 
działaczy polonijnych. Aktywnie zachęcamy młodych Po-
laków na Węgrzech, by nie byli biernymi odbiorcami pro-
jektów stowarzyszenia, lecz także uczestniczyli w procesie 
planowania i koordynowania wydarzeń. 
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Projekt:Polska.is (PP.is) jest stowarzyszeniem, które 
powstało z inicjatywy kilkunastu Polaków związanych z Is-
landią. PP.is, jako platforma zrzeszająca ludzi, chcących 
budować kulturowy dialog pomiędzy Islandią a Polską, ma 
na celu działanie na rzecz społeczności obu narodów.

PP.is jest obecnie największą na wyspie organizacją po-
zarządową obcego pochodzenia. Z tego względu reprezentu-
jemy nie tylko największą grupę mniejszościową, ale także 
pozostałych imigrantów. W związku z tym nasze działania 
kierujemy w miarę możliwości do wszystkich grup.

Ściśle współpracujemy ze stowarzyszeniem HOLA 
zrzeszającym osoby hiszpańskojęzyczne na Islandii oraz 
z W.O.M.E.N. zrzeszającym kobiety obcego pochodzenia. 

Polish Cultural Festival Association jest przedsiębior-
stwem społecznym działającym w Szkocji od 2008 roku. 
Promuje integrację społeczności polskiej w Szkocji oraz 
równość i różnorodność. Swoje cele realizuje poprzez liczne 
działania edukacyjne i kulturalne, które są skierowane do 
wszystkich grup wiekowych. Przedsięwzięcia prowadzone 
są w języku angielskim lub w polskim i angielskim, w zależ-
ności od typu projektu i jego odbiorców; są dostosowywane 
i planowane z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokal-
nych. Organizację tworzy kolektyw profesjonalistów, którzy 
posiadają doświadczenie w rozwoju programów edukacyj-
nych oraz prowadzeniu projektów społecznych i kultural-
nych wraz zespołem wolontariuszy. 

W ostatnich latach nasza działalność skupiała się na: 
• budowaniu kapitału społecznego Polaków oraz innych 

mniejszości narodowych/etnicznych mieszkających 
na terenie Szkocji poprzez umożliwienie pracy wolon-
tariackiej przy projektach społecznych i kulturalnych. 
Nasze projekty pozwoliły wielu osobom zdobyć nowe 
umiejętności i doświadczenia – polepszyły sytuację 
uczestników na rynku pracy, a także pomogły zbudować 
sieci kontaktów przydatnych w życiu osobistym i zawo-
dowym (w dwuletnim projekcie Polish Scottish Heritage 
wzięło udział około 60 wolontariuszy z wielu krajów, 
którzy zdobywali umiejętności przeprowadzania, na-
grywania i edytowania podkastów, oraz pomagali w or-
ganizacji wydarzeń kulturalnych w ramach festiwalu).

• budowaniu dialogu międzykulturowego pomiędzy 
Polską, Szkocją oraz mniejszościami narodowymi. Na-
wiązaliśmy współpracę z wieloma organizacjami dzia-
łającymi na rzecz mniejszości narodowych, takimi jak: 
Edinburgh and Lothians Regional Equality Council, 
Fife Migrants Forum, The Welcoming, Volunteer Cen-
tre Edinburgh, Edinburgh Voluntary Organisations’ 
Council.

• rozwoju programów edukacyjnych dla dzieci i mło-
dzieży, promujących wielokulturowość (nasz program 
edukacyjny został przedstawiony polskim szkołom 
sobotnim i zaczyna być prezentowany w szkołach pub-
licznych).
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Publikacja powstała w ramach projektu 
„Liderzy w organizacji mniejszościowej. 
Podnoszenie standardów działania organizacji 
pracujących na rzecz aktywizacji młodych 
przedstawicieli środowisk polonijnych”, 
finansowanego ze środków Komisji 
Europejskiej w ramach programu Erasmus+. 
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